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ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم

املقدمة

احلمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد الذي تنـّزه عن صفات املخلوقات 
نة  من روح وجسد ووالد وولد، واحلمد هلل الذي عصم مذهب أهل السُّ
إله  ال  أن  وأشهد  املعتقد،  يف  واالنحراف  والضالل  الزيغ  عن  واجلامعة 
إال اهلل الكريم الذي تعاىل عن وجوه التشبيه ولوازم التجسيم، وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد الداعي إىل الرشد، وصحابته الطاهرين وآله امليامني أفضل 

الصالة وأتّم التسليم.
وبعد، فإن وصف البارئ سبحانه بشىء من أوصاف األجسام خروج 
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الطيبون وآل  عن ملة اإلسالم، وخمالف ملا كان عليه 
بيته الطاهرون، ومستنكٌف)1( عند العقالء وأصحاب الفطرة السليمة، ألنَّ 
العقول السليمة تقيض أنَّ اخلالق ال يشبه املخلوق يف أّي صفة من الّصفات. 
بصفات  البارئ  ووصفوا  مذموًما،  خوًضا  املتشابه  يف  قوم  خاض  فلام 
األجسام وخواصها، قام أهُل السنَّة واجلامعة بدفع البدع ونقض التشبيه، 
وسلكوا يف هذه النصوص مسلًكا أرادوا به إثبات احلق ونفي اجلسمية يف 
من  املتشابه  يف  اخلوض  إليه  يوصل  ما  خطر  وبّينوا  سبحانه،  البارئ  حّق 
التحريف والفتنة ممن مل يكن عىل عقيدة راسخة يف التنزيه، وأقاموا األدلة 
النقلية والعقلية التي تؤيد تنزيه اخلالق سبحانه عن اجلسمية، ألنَّ َمن َعَبَد 
جساًم كان عابًدا لغري اهلل تعاىل، غري عارف بربه كام رّصح بذلك إمام أهل 
وسيأيت  وأرضاه)2(،  عنه  اهلل  ريض  األشعري  احلسن  أبو  واجلامعة  نة  السُّ

1 ( »استنكف: تذمم«. لسان العرب، ابن منظور، مادة ن ك ف، 220/12. 
الّسنة واجلامعة  أهل  إمام  احلسن،  أبو  بن إسحاق ت 324هـ،  إسامعيل  بن  2 ( عيّل 
إليه األشاعرة، كان=  اجلليل أيب موسى األشعرّي، وتنتسب  الصحايّب  من نسل 
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الحًقا بإذن اهلل تعاىل.
ثّم إنَّ َوْهَم بعض أهل الزيغ َدَفعهم إىل وصف اخلالق سبحانه بأحكام 
اجلهل  مدارك  أسفل  يف  أوقعهم  الذي  األمر  األجسام،  من  املحسوسات 
والضالل. ومعلوم أن النقل والعقل َقَطعا بتنزيه اهلل عزَّ وجلَّ عن اجلسمية 
حلكم  واإلذعان  العقل  هجر  يف  البرشية  النفوس  تفاوتت  ثم  ولوازمها، 
الوهم، وتدّرج املذعنون ألوهامهم بني مرّصح بإثبات التجسيم وبني خمٍف 

مثبت بعض لوازمه والعياذ باهلل تعاىل، وِكال األمرين كفٌر وضالل.
وجلَّ  عزَّ  اهلل  تنـزيه  عىل  تدل  بّينات  آيات  الكريم  القرآن  يف  جاء  وقد 

ٹ  زبٺٿٿٿٿ  تعاىل:  اهلل  قول  منها  اجلسمية،  عن 
ٹٹ رب )1( )الشورى(، وقوله عزَّ ِمن قائل: زبٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿٿرب)2( )اإلخالص(، وقوله سبحانه: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پپپڀ  ڀڀ ڀٺ رب)3( )مريم(، وقوله تبارك 

وتعاىل: زبک  گ  گگ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  
ںںرب)4( )النحل(، أي هلل الوصف الذي ال يشبه وصف غريه، فال 
والسكون  واحلركة  اجلسم  من  املخلوقني  بصفات  وجلَّ  عزَّ  نا  ربُّ يوصف 

ثالثامئة  مصنَّفاته  بلغت  قيل  ببغداد.  وتويف  البرصة،  يف  ولد  املتكلمني،  =إمام 
كتاب، والبن عساكر كتاب »تبيني كذب املفرتي يف ما نسب إىل اإلمام أيب احلسن 

األشعري«. األعالم، الزركيل، 263/4.
1 ( قال القرطبي يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآن 8/16: »أي ليس مثَلُه شىٌء« اهـ. 
وقال أبو السعود يف تفسريه إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم 73/6: 

»أي ليس مثَله شىٌء يف شأٍن من الشؤوِن« اهـ.
مثاًل  له  يكن  مل  »أي   :246/20 القرآن  اجلامع ألحكام  تفسريه  القرطبي يف  2 ( قال 

أحد« اهـ.
وغريه: جماهد  »قال   :83/11 القرآن  ألحكام  اجلامع  تفسريه  يف  القرطبي   3 ( قال 

ـ سميًّا ـ معناه مثاًل ونظرًيا« اهـ.
119/10: »أي الوصف األعىل  اجلامع ألحكام القرآن  4 ( قال القرطبي يف تفسريه 

من اإلخالص والتوحيد، ليس كمثله شىء« اهـ.
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ْكنى  واهليئة والصورة والتغريُّ والتطّور والتحّول والتحيز يف األماكن والسُّ
ا كبرًيا. فوق العرش أو يف السامء أو يف غري ذلك، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

يف  الصالح  السلف  من  هو  الذي  الطحاوّي)1(  جعفر  أبو  اإلمام  قال 
نة  السُّ أهل  عقيدة  بيان  أهنا  مقدمتها  يف  ذكر  التي  الطحاوية  العقيدة  كتابه 
واجلامعة)2(: »تعاىل ـ يعني اهلل ـ عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء 
والطحاوّي  اهـ.  املبتَدعات«  كسائر  الست  اجلهات  حتويه  ال  واألدوات، 

ريض اهلل عنه من رؤوس السلف الصالح أهل الّسنة واجلامعة.
زبڳ    « تفسريه)4(:  يف  األندليّس)3(  حيان  أبو  اللغوّي  املفّس  وقال 
ڳ  ڱڱ ںرب )النحل( أي الصفة العليا من تنــزهيه تعاىل عن الولد 
والصاحبة ومجيع ما تنسبه الكفرة إليه مما ال يليق به تعاىل كالتشبيه واالنتقال 
د أبو حيان األندليس أن  وظهوره تعاىل يف صورة« اهـ. تأمل معي كيف أكَّ

التشبيه هو من صفات الكفرة.

1 (  أمحد بن حممد بن سالمة األزدّي الطحاوّي ت 321هـ، أبو جعفر، فقيه انتهت 
إليه رياسة احلنفية بمرص، ولد ونشأ يف طحا من صعيد مرص وتفقه عىل مذهب 
الشافعّي ثم حتول حنفيًّا، وتويف يف القاهرة. وهو ابن أخت املزيّن صاحب اإلمام 
الّسنة« رسالة،  الشافعّي. من تصانيفه: »رشح معاين اآلثار يف احلديث«، و»بيان 
األعالم،  الفقهاء«.  بني  و»االختالف  الفقه«،  يف  و»املخترص  القرآن«،  و»أحكام 

الزركيل، 206/1. 
النفائس، كامل احلوت، ص9، 13.  ) 2

األندليّس  الغرناطّي  حيان  بن  يوسف  بن  عيّل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان،  3 ( أبو 
واحلديث  والتفسري  بالعربية  العلامء  كبار  من  745هـ،  ت  الدين،  أثري  اجليايّن، 
والرتاجم واللغات، ولد يف إحدى جهات غرناطة ورحل إىل مالقة وتنقل إىل أن 
أقام بالقاهرة واشتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت عليه. من كتبه: »البحر املحيط« 
يف تفسري القرآن، و»النهر املاّد« اخترص به البحر املحيط. فوات الوفيات، الكتبّي، 
2/ 282. بغية الوعـاة، السيوطّي، ص121. الدرر الكامنة، ابن حجر، 302/4. 

األعالم، الزركيل، 152/7.
النهر املاّد، أبو حيان، 253/1.  ) 4
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: زبٺ  ٿ  ٿ  ٿٿڤرب )النحل( أي ال جتعلوا هلل  وقال عزَّ وجلَّ
الشبيه واملثيل، فإن اهلل تعاىل ال شبيه له وال مثيل له، فال ذاته يشبه الذوات 

وال صفاته تشبه الصفات)1(.
وقال تعاىل: زبۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ یرب )احلديد(.

»فال  تفسريه)3(:  يف  اهلل  رمحه  الطربّي)2(  جرير  ابن  املفّس  املجتهد  وقال 
ٺٺچ  ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   چڀ   قال:  كام  منه،  شىء  إىل  أقرب  شىء 
به  تقول  الذي  احليّسّ  للقرب  نفٌي  هذا  الطربي  قول  ففي  اهـ.  )ق(« 
املجّسمة، وأما القرب املعنوّي فإنه ال ينفيه، وهذا دليل عىل تنـزيه اهلل عن 

املكان واجلهة.
ڱڱڻرب  ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳڳ   گ   زبگ   تعاىل:  وقال 
نّصه)4(:  ما  األندليّس  حيان  أبو  اللغوّي  املفّس  قال  اهلل،  ِقبلة  أي  )البقرة( 
»ويف قوله تعاىل:  زبڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱرب ردٌّ عىل من يقول إنه ـ أي 
اهلل ـ يف حّيز أو جهة ألنه لّما ُخرّي يف استقبال مجيع اجلهات دلَّ عىل أنه ليس 
أحّق من  إليه  والتوّجه  استقباله  لكان  يف جهة وال حّيز، ولو كان يف حّيز 
مجيع األماكن، فحيث مل خُيّصص مكاًنا علمنا أنه ال يف جهة وال يف حّيز، 
بل مجيع اجلهات يف ملكه وحتت ملكه، فأّي جهة توّجهنا إليه فيها عىل وجه 
جهة  استقبال  لنا  أّنه  واملراد  اهـ.  ألمره«  ممتثلني  له  معّظمني  كنا  اخلضوع 

جامع البيان، الطربي، 305/14.  ) 1
2 ( ابن جرير الطربّي، حممد بن جرير بن يزيد الطربي ت 310هـ، أبو جعفر، املؤرخ 
املفس اإلمام، وهو من ثقات املؤرخني، قال ابن األثري: »أبو جعفر أوثق من نقل 
التاريخ« اهـ. ويف تفسريه ما يدل عىل علم غزير وحتقيق، وكان جمتهًدا يف أحكام 
»أخبار  له:  وآرائه.  بأقواله  وعملوا  الناس  بعض  قّلده  بل  أحًدا  يقلد  ال  الدين 
الرسل وامللوك« يعرف بتاريخ الطربي، و»جامع البيان يف تفسري القرآن« يعرف 

بتفسري الطربي، و»اختالف الفقهاء«. األعالم، الزركيل، 69/6. 
جامع البيان، الطربّي، 215/27.  ) 3

البحر املحيط، أبو حيان، 361/1.  ) 4
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مقصدنا أيَّ جهة كانت يف صالة النافلة يف السفر عىل الدابة.
ومما جاء يف األحاديث النبوّية الرشيفة مما يدل عىل تنـزيه رّب العاملني عن 
صفات املخلوقني قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كان اهللُ ومل يكن شىء غرُيه« رواه 
البيهقّي)4(:  وابن اجلارود والبيهقّي)3(، قال احلافظ  واحلاكم)2(  البخارّي)1( 
»قوله: »كان اهلل ومل يكن شىء غريه« يدل عىل أنه ـ أي اهلل تعاىل ـ مل يكن 
شىء غريه - يعني يف األزل - ال املاء وال العرش وال غريمها، وكل ذلك 

أغيار - معناه كل ذلك غرُي اهلل -« اهـ.

املاء،  عىل  عرشه  وكان  باب  اخللق،  بدء  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 1
2699/6، رقم 3019. 

البخاري حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل ت256هـ،   
حرب اإلسالم واحلافظ حلديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاحب اجلامع الصحيح املعروف 
بصحيح البخاري، ولد يف بخارى سنة 194هـ، وقام برحلة طويلة سنة 210هـ 
ألف  نحو  من  وسمع  والشام،  ومرص  والعراق  خراسان  فزار  احلديث  طلب  يف 
شيخ ومجع نحو ستامئة ألف حديث، اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته. له: 
»الضعفاء يف رجال احلديث«، و»خلق أفعال العباد«، و»األدب املفرد«. األعالم، 

الزركيل، 34/6.
املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم، 371/2.  ) 2

حممد بن عبد اهلل بن محدويه بن نعيم الضبّي، الطهاميّن النيسابورّي ت 405هـ، الشهري   
فيه.  واملصنفني  احلديث  حفاظ  أكابر  من  اهلل،  عبد  أبو  الَبّيع،  بابن  ويعرف  باحلاكم، 
مولده ووفاته يف نيسابور. رحل إىل العراق سنة 341هـ. وأخذ عن نحو ألفي شيخ. 
وويل قضاء نيسابور سنة 359هـ، وهو من أعلم الناس بصحيح احلديث ومتييزه عن 
ا، منها: »تاريخ نيسابور«، و»املستدرك عىل الصحيحني«،  سقيمه. صنّف كتًبا كثرية جدًّ

و»اإلكليل« و»املدخل« يف أصول احلديث. األعالم، الزركيل، 227/6.
السنن الكربى، البيهقي، 2/9.   ) 3

قال  احلديث،  أئمة  من  458هـ،  ت  الشافعّي  البيهقّي  عيّل  بن  احلسني  بن  أمحد   
إمام احلرمني: »ما من شافعّي إال وللشافعّي فضل عليه غري البيهقّي، فإن له املنّة 
والفضل عىل الشافعّي لكثرة تصانيفه يف نرصة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه« 
والصفات«،  و»األسامء  الكربى«،  »السنن  منها:  جزء،  ألف  زهاء  صنّف  اهـ. 

و»دالئل النبوة«. األعالم، الزركيّل، 116/1.
4 (  االعتقاد واهلداية، البيهقّي، 92/1.
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َشىٌء،  َفْوَقَك  َفَلْيَس  الظَّاِهُر  »َأْنَت  عليه:  وسالمه  اهلل  صلوات  وقوله 
َوَأْنَت الَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشىٌء« رواه مسلم)1(.

قال احلافظ البيهقّي)2(: »استدل بعض أصحابنا يف نفي املكان عنه ـ أي 
عن اهلل عزَّ وجلَّ ـ بقوِل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنَت الظَّاهُر فليَس َفْوَقَك َشىٌء َوَأْنَت 
الَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشىٌء«، وإذا مل يكن فوقه شىء وال دونه شىء مل يكن 

يف مكان« اهـ.
الظاهر  ـ  اهلل  يعني  ـ  هو  اخلطايب)4(:  سليامن  أبو  »قال  أيًضا)3(:  وقال 
ربوبيته  ثبوت  عىل  الدالة  أعالمه  وشواهد  النرية  وبراهينه  الباهرة  بحججه 
ُيَسُّ وإنام  الذي ال  الباطن  ثم قال: »وقال احلليمي)5(:  وصحة وحدانيته«. 

يدرك بآثاره وأفعاله« اهـ.

النوم  عند  يقول  ما  باب  والتوبة،  والدعاء  الذكر  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 1
وأخذ املضجع، 78/8، رقم 7064.

مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، أبو احلسني ت 261هـ، ولد   
بنيسابور سنة 204هـ، ورحل إىل احلجاز ومرص والشام والعراق، وتويف بظاهر 
يف  كتبه  حديث،  ألف  عرش  اثني  فيه  مجع  مسلم  صحيح  كتبه  أشهر  نيسابور، 
الزركيل،  األعالم.  الكبري«، و»الكنى واألسامء«.  »املسند  مخس عرشة سنة. وله: 

.221/7
األسامء والصفات، البيهقّي، ص400.  ) 2

األسامء والصفات، البيهقي، ص27.  ) 3
أبو سليامن اخلطايّب ت 388هـ، محد بن حممد بن إبراهيم بن خّطاب البستّي، اإلمام   ) 4
العالمة، احلافظ اللغوّي، صاحب التصانيف، أخذ الفقه عىل املذهب الشافعّي عن 
أيب بكر القفال الشايّش، وأيب عيّل بن أيب هريرة ونظرائهام. وحّدث عنه: أبو عبد اهلل 
وغريمها  األسفرايينّي  حامد  أبو  واإلمام  والسند،  السن  أقرانه يف  من  وهو  احلاكم 
اهلل احلسنى«.  أسامء  السنن«، و»غريب احلديث«، و»رشح  كتبه: »رشح  كثري، من 

سري أعالم النبالء، الذهبي، 14/33.
5 ( احلسني بن احلسن البخارّي ت 403هـ، أبو عبد اهلل احلليمّي، فقيه شافعي، قاض. 
كان رئيس أهل احلديث يف ما وراء النهر، مولده بجرجان ووفاته يف بخارى. له: 

»املنهاج يف شعب اإليامن«، ثالثة أجزاء. األعالم، الزركيل، 235/2.
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وقوله عليه الصالة والسالم: »أقرُب ما يكوُن العبُد ِمن رّبِه وهو ساجٌد 
عاَء«)1(، قال احلافظ جالل الدين السيوطّي)2(: »قال البدر بن  فأكثُِروا الدُّ
الصاحب)3( يف تذكرته: »يف احلديث إشارة إىل نفي اجلهة عن اهلل تعاىل« اهـ.
يونَس  من  خرٌي  إين  يقوَل:  أن  لعبٍد  ينبغي  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقول 
ابن متَّى« رواه البخارّي)4( ومسلم)5( عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، قال 
ه)7(: »قال أبو املعايل)8(: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تفّضُلوين  القرطبّي)6( يف تفسريه ما نصُّ

صحيح مسلم، مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، 49/2،   ) 1
رقم111.

رشح السيوطي لسنن النسائي، السيوطي، 226/2.  ) 2
عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريّي السيوطّي ت 911هـ، فقيه حافظ مؤرخ أديب،   
املنيفة«،  و»األحاديث  القرآن«،  علوم  يف  »اإلتقان  منها:  مصنف،   600 نحو  له 

و»تاريخ اخللفاء«. األعالم، الزركيل، 69/2.
التذكرة، البدر بن الصاحب، )نقله احلافظ جالل الدين السيوطّي يف رشحه لسنن   ) 3

النسائّي( 576/1.
زبڃچ  تعاىل:  قوله  باب  التفسري،  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 4

چچچرب، 186/4، رقم 3395.
صحيح مسلم، مسلم، كتاب الفضائل، باب يف ذكر يونس عليه السالم، 102/7،   ) 5

رقم 6310.
 6 ( القرطبي )املفّس(، حمّمد بن أمحد بن أيب بكر بن َفْرح األنصارّي اخلزرجّي األندليّس، أبو
عبد اهلل، من كبار املفّسين صالح متعّبد من أهل قرطبة، رحل إىل الرشق واستقّر 
القرآن« ويعرف  »اجلامع ألحكام  كتبه:  فيها، من  أسيوط بمرص وتويف  يف شاميل 
أسامء  رشح  يف  و»األسنى  والقناعة«،  بالزهد  احلرص  و»قمع  القرطبّي،  بتفسري 
املوتى وأمور  األذكار«، و»التذكرة يف أحوال  أفضل  اهلل احلسنى«، و»التذكار يف 

اآلخرة«. تويف سنة 671هـ. األعالم، الزركيّل، 322/5.
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 333/11.  ) 7

8 ( عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلوينّي، أبو املعايل ركن الدين، امللقب 
بغداد  إىل  ورحل  نيسابور  نواحي  من  جوين  يف  ولد  478هـ،  ت  احلرمني  بإمام 
طرق  جامًعا  ودرس،  فأفتى  املدينة  إىل  وذهب  سنني.  أربع  جاور  حيث  فمكة 
 املذاهب، ثم عاد إىل نيسابور، فبنى له الوزير نظام امللك املدرسة النظامية فيها.=
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عىل يونَس بِن مّتى« املعنى فإين مل أكن وأنا يف سدرة املنتهى بأقرب إىل اهلل 
البحر يف بطن احلوت، وهذا يدل  ـ أي يونس بن مّتى ـ يف قعر  منه وهو 
البارئ سبحانه وتعاىل ليس يف جهة« اهـ. املعنى أن هذا بمجرده  عىل أن 
ال جيعلني أفضل من يونس من هذه احليثية، وهذا احلديث وإن كان ظاهره 
عىل  يدلُّ  ما  النصوص  من  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  عىل  نزل  لكن  يونس،  سّيدنا  تفضيل 

أفضليته عىل سائر األنبياء واملرسلني صىل اهلل عليهم أمجعني)1(.
ه عن اجلسمية ولوازمها كاملكان والتحيُّز  ومما يدل عىل أن اهلل تعاىل منزَّ
واحلد واملقدار ما رواه مسلم يف صحيحه)2( عن أنس بن مالك)3( ريض اهلل 
ْيه إىل السامء، أي أن النبّي عليه  عنه أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استسقى فأشار بظهر َكفَّ
ْيه إىل جهة األرض، فبطل استدالل  صلوات ريب وسالمه جعل بطون كفَّ
املشبهة برفع اليدين يف الدعاء إىل السامء عىل أن اهلل متحيز يف جهة فوق ملا 
يف فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا من اإلشارة إىل أن اهلل عزَّ وجلَّ ليس متحّيًزا يف جهة 
فل كذلك وال يف أي جهة من  العلّو، وأنه تعاىل ليس متحّيًزا يف جهة السُّ

اجلهات.

النظامية  »العقيدة  منها:  كثرية  له مصنفات  العلامء.  أكابر  = وكان يرض دروسه 
األشاعرة«،  مذهب  عىل  الدين  أصول  يف  و»الشامل  اإلسالمية«،  األركان  يف 
األعالم،   .287/1 خلكان،  ابن  األعيان،  وفيات  بنيسابور.  تويف  و»اإلرشاد«، 

الزركيل، 160/4.
اخلالئق،  مجيع  عىل  نبينا  تفضيل  باب  الفضائل،  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 1

59/7، رقم 6079.
بالدعاء  اليدين  رفع  باب  االستسقاء،  صالة  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 2

لالستسقاء، 24/3، رقم 2111.
 3 ( أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم النجاري اخلزرجي األنصاري ت 93هـ، صاحب
باملدينة  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخادمه. روى عنه رجال احلديث 2286 حديًثا، مولده 
إلى  ومنها  دمشق  إلى  رحل  ثم  قبض.  أن  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وخدم  صغرًيا  وأسلم 

البصرة فمات فيها. األعالم، الزركلي، 25/2.
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قاَم  إذا  أحَدُكم  »إنَّ  قال:  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أن  البخارّي يف صحيحه)1(  وروى 
أحُدُكم  َيبُزَقنَّ  فال  الِقبلِة  وبنَي  بينَُه  ُه  ربَّ إنَّ  أو  ه  ربَّ يناجي  فإنُه  صالتِِه  يف 
عىل  ـ  تعاىل  ـ  أنه  زعم  من  عىل  الرّد  »وفيه  حجر)2(:  ابن  قال  ِقبَلتِِه«.  ِقَبَل 
العرش بذاته« اهـ. فليس استواء اهلل تعاىل باجللوس، بل هو استواء القهر 

واحلفظ)3(.
وذكر لنا شيخنا شيخ اإلسالم عبد اهلل اهلرري)4( ريض اهلل عنه ورمحه 
يف بعض حمارضاته أنه »مما استدل به أهل الّسنة واجلامعة عىل أن العروج 
يكن  مل  اهلل  إليه سمع كالم  وصل  لّما  الذي  املستوى  ذلك  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبّي 
سمع  السالم  عليه  موسى  سيدنا  أنَّ  اجلهة،  تلك  يف  متحيٌز  تعاىل  اهلل  ألن 
 كالم اهلل الذي ليس حرًفا وال صوًتا وال لغة، ومل يكن عليه السالم يف حمّل

صحيح البخاري، البخاري، كتاب الصالة، باب حك البزاق باليد من املسجد،   ) 1
113/1، رقم405.

فتح الباري، ابن حجر العسقالين، 508/1.  ) 2
أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر،   
حافظ مؤرخ ت 852هـ، أصله من عسقالن بفلسطني ومولده ووفاته بالقاهرة.
انشغل باألدب والشعر ثم أقبل عىل احلديث، ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها 
ا منها: »الدرر الكامنة يف أعيان  لسامع الشيوخ وعلت له شهرة. تصانيفه كثرية جدًّ

املائة الثامنة«، و»لسان امليزان«. األعالم، الزركيل، 178/1.
األسامء والصفات، البيهقي، ص519.  ) 3

مفتي هرر  العبدري ت 1429هـ،  الشيبّي  اهلررّي  بن يوسف  بن حممد  اهلل  4 ( عبد 
احلديث  علم  أوىل  احلسني،  الدين  بدر  الشيخ  خليفة  الشامية،  الديار  وحمدث 
اهتاممه قراءة ودراية للكتب الستة وغريها، وُأجيز بالفتوى ورواية احلديث وهو 
الدول اإلسالمية،  العلامء يف عرصه يف  العلم عن كبار  تلقى  الثامنة عرشة،  دون 
عىل  عمل  حّل،  حيث  األرض  دول  من  كثري  يف  النافعة  العلوم  نرش  عىل  وعمل 
واألهواء،  البدع  أهل  فتن  وقمع  اإلحلاد  أهل  وحماربة  الناس  عقائد  إصالح 
احلديث«،  مصطلح  يف  السيوطّي  ألفية  »رشح  منها:  كثرية  مصنفات  ترك 
برشح  السنية  العقيدة  و»إظهار  القويم«،  و»الدليل  املستقيم«،  و»الرصاط 
القويم، الدليل  تيمية«.  ابن  عىل  الرد  يف  السنية  و»املقاالت  الطحاوية«،   العقيدة 

عبد اهلل اهلرري، ص 6، 7.
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كاملحّل الذي سمع عنده سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص كالم اهلل ليلة اإلرساء واملعراج 
اهلل  أن  هذا  من  فُعِلَم  الّطور.  عىل  وهو   - موسى  سيدنا  أي   - سمع  بل 
وأن  باملكان  مرشوًطا  ليس  اهلل  كالم  سامع  وأن  مكان،  بال  موجوٌد  تعاىل 
لكالمه  حممد  سامع  جعل  فاهلل  باملكان.  متحيزة  ليست  تعاىل  صفاته 
يف  والسالم  الصالة  عليه  حممد  نبّينا  فيه  كان  وقت  يف  األبدّي  األزيّل 
تعاىل وهو اهلل  لكالم  كان سامُعه  السبع وموسى  السموات  فوق   مستوى 

- أي موسى - يف الّطور« اهـ.
ويناسب أن يذكر هنا أن كالم اهلل الذايت األزيل األبدي ليس حرًفا وال صوًتا 
وال لغة، ويقال: "القرآن كالم اهلل" ويراد به ما يف املصحف عىل معنى أنه وحي 

اهلل إىل حممد عليه الصالة والسالم نزل به الّروح األمني جربيل عليه السالم.
هذه  خطر  يكن  مل  أنه  عىل  التجسيم،  مقالة  خطر  عاقل  عىل  خيفى  وال 
ا من استناد لعقل صحيح سليم ألهنا مقالة  املقالة يف يوم من األيام مستمدًّ
تعاىل،  اهلل  إىل  القعود  نسبوا  الذين  واليهود  املرشكني  اعتقادات  أساسها 
ُمنَكرة متشاهبة وشبهات واهية يف مقابلة نصوص حمكمة متواترة  وأخبار 
وسلوك  دأب  يف  يظهر  املقالة  هذه  وخطر  ملسو هيلع هللا ىلص.  نبيه  وسنة  اهلل  كتاب  من 
واالستتار  الُكمون  خيتارون  الذين  اإلسالم  دائرة  عن  اخلارجني  معتنقيها 
حاَل وجوِد العلامء وقوة السلطان السيايّس يف دولة اإلسالم، فإذا ما غاب 
متنفًسا  املتشابه  يف  اخلائضون  وجد  اإلسالم  سلطة  وضُعفت  العلامء  دور 
بني  الفاسد  بخوضهم  للمجاهرة  الضعف  هذا  واستغلوا  املتشابه،  التباع 
العواّم الذين يغرّتون بإظهار الزهد والنسك، ورفعوا شعارات الرباءة من 
علم الكالم عىل طريقة أهل الّسنة واجلامعة حيث شّبهه أولئك الفاسدون 
بالفلسفة اليونانية، وهذا تشبيه فاسد ألن علم الكالم الذي هو عىل طريقة 
أهل الّسنة واجلامعة هو للدفاع عن الدين أمام ُشَبه املبتدعة وأهل األهواء)1(، 

العلوم وأعالها وأوجبها وأوالها، ويسمى علم  أجّل  تعاىل وصفاته  باهلل  1 ( العلم 
األصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة، ويسمى هذا العلم أيًضا مع أدلته العقلية 
والنقلية من الكتاب والسنّة علم الكالم، والسبب يف تسميته هبذا االسم كثرة= 
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باسم  العواّم  فيستغل  دينًا،  يعتقدونه  ما  عىل  الغيورين  بالعواّم  فيترّتسون 
حماربة البدعة يف إثارة الفتن والتسلط عىل علامء األمة بام يقدرون عليه من 

األذى.
ويفظ التاريخ أن ظهور هذه املقالة َمْقروٌن بضعف حال املسلمني، وأن 
ظهور املسلمني عىل أعدائهم يقرتن بظهور التنـزيه. ومن األمثلة التارخيية 
عىل ذلك أن امللك نور الدين زنكي)1( بلغه أن إنساًنا بدمشق أظهر شيًئا من 
التشبيه وغلَّفه بشىء من الزهد والنسك، وقد كثر حوله األتباع من العواّم، 
فأحرضه وأركبه محاًرا وأمر بصفعه فطيف به يف البالد مجيعها ونودي عليه: 
هذا جزاء من أظهر يف الدين البدع، وما زال النارص صالح الدين)2( فاتُح 
التنـزيه  أهل  يدين  البدع،  أهل  مجيع  وقامًعا  للتوحيد  نارًصا  املقدس  بيت 

ويقيص أهل التشبيه)3(.

=املخالفني فيه من املنتسبني إىل اإلسالم، وطول الكالم فيه من أهل السنّة واجلامعة 
لتقرير احلّق، وقيل ألن أشهر اخلالفات فيه مسألة كالم اهلل تعاىل أنه قديم ـ وهو 
احلّق ـ أو حادث ـ وهو باطل ـ. فاحلشوية قالت: كالمه صوت وحرف، وهذا 
ضالل وخروج عن اإلسالم، حتى بالغ بعضهم فقال: إن هذا الصوت أزيّل قديم، 
العقل،  دائرة  أزلية قديمة، فخرجوا عن  التي يف املصحف  وإن أشكال احلروف 
وقالت طائفة أخرى وهم املعتزلة قبحهم اهلل: إن اهلل تعاىل متكّلم بمعنى أنه خالق 
قام  أنه  بمعنى  ال  اهلل،  كالم  موسى  عندها  سمع  التي  كالشجرة  غريه  يف  الكالم 
بذات اهلل، أي ثبت له كالٌم هو صفة من صفاته. وقال أهل السنّة واجلامعة: إن اهلل 
متكّلم بكالم ذايّت أزيّل أبدّي  ليس حرًفا وال صوًتا وال خيتلف باختالف اللغات، 

وهذا هو احلق الذي عليه كل املسلمني.
1 ( حممود بن زنكي بن أقسنقر ت 569هـ، مَلك الشام وديار اجلزيرة ومرص واملوصل 
وبعض بالد املغرب وجانًبا من اليمن، كان عارًفا بالفقه عىل مذهب أيب حنيفة، 

وسمع احلديث وأسمعه. األعالم، الزركيل، 170/7.
ملوك  أشهر  من  النارص،  بامللك  امللقب  املظفر  أبو  شاذي  بن  أيوب  بن  2 ( يوسف 
اإلسالم، كان أبوه وأهله من قرية دوين وهم من قبيلة اهلذانية من األكراد نزلوا 
بتكريت، وولد هبا صالح الدين، نشأ يف دمشق وتفقه وتأدب وروى احلديث هبا 

وبمرص واإلسكندرية، تويف بدمشق. األعالم، الزركيل، 220/8.
كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية، أبو شامة املقديّس، 50/1   ) 3
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أمهية الكتاب وسبب اختياره:
سيأيت أن الكالم يف التجسيم يف حّق اهلل تعاىل نبت من كالم اليهود ومن 
مؤلفات  يف  كثرًيا  يقّلب  ومن  حّق،  بغري  املتشابه  يف  اخلوض  يف  اتَّبعوهم 
بام  املتشابه  يف  اخلوض  آثار  من  فيها  ما  عىل  يقف  العرص  هذا  يف  العقيدة 
خيالف كتاب اهلل تعاىل وُسنّة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وال خيفى ما حوته من تفسيق وتبديع 
وتضليل للمسلمني والعياذ باهلل، كام ال خيفى ما يفرتيه بعض املعّلقني الذين 
يعتقدون التجسيم عىل كثري من الكتب من تفاسري للقرآن الكريم ورشوح 
للحديث الرشيف باهتام مؤلفيها املنزهني بأهنم انحرفوا عن منهج السلف 

وزّلوا يف االعتقاد.
وملا بحثنا وتفّحصنا ما قالوه وجدنا الزلل الذي وقع به هؤالء املشبهة 
هو يف وصف البارئ سبحانه، ورأينا فتنة يصل رشها وُزورها إىل األئمة 
العلامء والسالطني واخللفاء  املعتربة، وكبار  املذاهب  املجتهدين أصحاب 
الراشدين، وأمعنّا النظر يف كتابات املعارصين املجّسمني فرأينا أن هؤالء 
املعّلقني من املجسمة َيْعِدلون عن املوضوعية ويّتبعون أهواءهم وأوهامهم 
ويميلون إىل االنفعال وينعتون املنّزهني املوّحدين بأبشع النعوت، فعزمنا 
عىل الكتابة يف بيان تنزيه اهلل تعاىل عن التجسيم كتاًبا ال يغفل عن حاجة 
املسلمني وواقعهم، يتمسك باملوضوعية واملنهجية العلمية. فام أسمى أن 
ندفع عن الدين وعن عقيدة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وعن املفسين واملحّدثني واملتكلمني 
من أهل الّسنة هتمة البدعة وخمالفة السلف، وأن ندفع عن العواّم خطر مآل 

اخلوض يف املتشابه بغري علم.
حّق  بغري  املتشابه  يف  اخلوض  انتشار  عن  السكوُت  املسلمني  يسع  وال 
وقد  بالبدعة.  فيه  اخلوض  كرهوا  الذين  املسلمني  علامء  مجلة  رمي  وعن 
ثبَّت هذا املعنى يف  ما  العزيز بن عبد السالم)1(  رأيُت يف كالم الشيخ عبد 

و380/4.
 1 ( عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي الشافعّي=
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النفس حيث أجاب َمْن َأَمَرُه بالسكوت زاعاًم أن ذلك من االقتداء بالسلف 
أو  والتشبيه  التجسيم  يعتقدون  أهنم  السلف  عى عىل  ُيدَّ »وكيف  قائال)1(: 
يسكتون عند ظهور البِدع«. ثم قال: »والعلامء ورثة األنبياء فيجب عليهم 

ڳڳ   ڳ   زبڳ   تعاىل:  قال  األنبياء،  عىل  وجب  ما  البيان  من 
ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ڱں   ڱڱ   ڱ  
ۀرب )آل عمران(، وِمْن أنكِر املنكرات التَّجسيُم والتشبيُه، ومن َأفضل 
لف قبل ُظهور البدع، َفَوَرّب  املعروف التوحيُد والتنـزيه. وإّنام سكت السَّ
للبدع  لف  السَّ ر  تشمَّ لقد  دع)3(  الصَّ ذات  واألرض  جع)2(  الرَّ ذات  السامء 
لّما ظهرت فقمعوها أتمَّ القمع...، فجاهدوا يف اهلل َحقَّ ِجهاده. واجلهاُد 
قال:  أن  إىل  والّسنان«  بالسيف  ورَضٌب  والبيان،  باجلدل  رَضٌب  رضبان: 
»ومل تزل هذه الطائفة املبتدعة ـ يعني املجسمة املشبهة ـ قد رُضبت عليهم 

ة أينام ثقُفوا زبىب    يب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىثيث   الذلَّ
طاروا  إال  ُفرصة  هلم  تلوح  ال  )املائدة(،  جخرب  مح   جح   مج   حج  
إليها، وال فتنة إال أكبُّوا عليها، وأمحد بن حنبل)4( وفضالء أصحابه وسائر 

= ت 660هـ، املعروف بالعز بن عبد السالم، فقيه شافعي. ولد ونشأ يف دمشق. وزار 
 بغداد سنة 599هـ، فأقام شهًرا، وعاد إىل دمشق، فتوىل اخلطابة والتدريس بزاوية
الغزايل، ثم اخلطابة باجلامع األموي. روى عنه أئمة كابن دقيق العيد والدمياطّي، 
وتفّقه عىل اإلمام فخر الدين بن عساكر. تويف بالقاهرة. من كتبه: »التفسري الكبري« 
و»اإلملام يف أدلة األحكام«. فوات الوفيات، الكتبي، 682/1. األعالم، الزركيل، 

.46 ،45/8
طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين السبكي، 116/8، 117.  ) 1

چڍ  ڌ   تعاىل:  قوُله  املجاِز  مادة ر ج ع: »من  العروس،  تاج  بيدّي يف  الزَّ 2 ( قال 
ة«  ًة بعَد َمرَّ ڌڎچ )الطارق(، َأي ذاِت املـََطِر بعَد املَطِر، ُسّمَي به ألَنَّه َيرِجع َمرَّ

اهـ. 70/21.
بيدّي يف تاج العروس، مادة ص د ع: »ويف التنزيل: چڎ  ڈ  ڈ  ژچ  3 ( قال الزَّ

)الطارق(، قال ثعلب: هي األرُض َتنَْصِدُع بالنبات وهو جماز« اهـ. 321/21.
4 ( أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد اهلل، الشيبايّن ت 241هـ، إمام املذهب احلنبيّل 
وأحد األئمة األربعة، أصله من مرو، وكان أبوه وايل رسخس. ولد ببغداد، ونشأ= 
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علامء السلف برءاء إىل اهلل ممّا نسبوه إليهم...، والكالُم يف مثل هذا يطول، 
لت  ولوال ما وجب عىل العلامء من إعزاز الدين وإمخال املبتدعني، وما طوَّ
الطَّعن يف أعراض  ِمن  الزمان  ألسنتهم يف هذا  ـ  املشبهة  ـ أي  به احلشوّية 
املوّحدين واإلزراء)1( عىل كالم املنزهني، ملا أطلُت النََّفَس يف مثل هذا مع 
العالِـِم  إيضاحه، ولكن قد أمرنا اهللُ باجلهاد يف نرصة دينه، إال أن سالح 
ِعلُمه ولساُنه كام أّن سالح املِلك سيُفه وِسناُنه، فكام ال جيوز للملوك إغامُد 
عن  ألسنتهم  إغامُد  للعلامء  جيوز  ال  واملرشكني  امللحدين  عن  أسلحتهم 
عىل  بذلك  ُيفتون  واملوّحدون  املنــّزهون  زال  وما  واملبتدعني،  الزائغني 
رؤوس األشهاد يف املحافل واملشاهد، وجيهرون به يف املدارس واملساجد، 
وهنا إىل  وبِدعة احلشوية كامنة خفية ال يتمكنون من املجاهرة هبا، بل يُدسُّ
اهـ. فيتبني من كالم الشيخ  جهلة العواّم، وقد جهروا هبا يف هذا األوان« 
عبد العزيز بن عبد السالم أن الغرية عىل الدين والذّب عن عقيدة املسلمني 
التشبيه  مثل  منكر  إنكار  يف  سيام  ال  العرص  هذا  يف  مستحدًثا  أمًرا  ليس 
والتجسيم، وما من يوم يأيت إال والذي بعده رّش منه، فإن كان هذا احلال يف 

زمنه فامذا نقول يف زمننا هذا!
أنه  عنه  اهلل  ريض  الشافعّي)2(  إدريس  بن  حممد  اإلمام  عن  ُيروى  وما 

=منكبًّا عىل طلب العلم، وسافر يف سبيله أسفاًرا كبرية إىل الكوفة والبرصة ومكة 
وصنّف وغريها،  وخراسان  وفارس  واجلزائر  واملغرب  والشام  واليمن   واملدينة 
»املسند« يتوي عىل ثالثني ألف حديث. وله كتب يف التاريخ والناسخ واملنسوخ 

والرد عىل الزنادقة يف ما اّدعته يف متشابه القرآن. األعالم، الزركيل، 203/1.
به   َ َقرصَّ إِْزراًء  باألَلف  به  »وَأْزَرى  زرى:  مادة  العرب  لسان  يف  منظور  ابن  1 ( قال 

نه« اهـ. 356/14. َره وَهوَّ وَحقَّ
2 ( اإلمام الشافعّي، حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع القريّش املطلبّي 
ت 204هـ، أبو عبد اهلل، أحد األئمة األربعة عند أهل الّسنة وإليه نسبة الشافعية، 
ولد يف غزة بفلسطني عىل قول، ومحل منها إىل مكة وهو ابن سنتني. وزار بغداد 
مرتني، وقصد مرص سنة 199هـ فتويف هبا، وقربه معروف يف القاهرة، وقال اإلمام 
اهـ.=  منَّة«  رقبته  يف  وللشافعّي  إال  ورق  أو  حمربة  بيده  ممن  أحد  »ما  حنبل:   ابن 
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يلقاه  أن  من  له  خري  الرشك  عدا  ما  ذنب  بكل  العبُد  اهللَ  يلقى  »ألن  قال: 
هو)1(:  عنه  الثابت  واللفظ  عنه،  ثابت  غري  فهو  اللفظ  هبذا  الكالم«  بعلم 
أن  من  له  خري  الرشك  خال  ما  ذنب  بكل  العبُد  وجلَّ  عزَّ  اهللَ  يلقى  »ألن 
مالت  ما  وهو  هوى،  مجع  واألهواء  اهـ.  األهواء«  هذه  من  بشىء  يلقاه 
إليه نفوس املبتدعة اخلارجني عام كان عليه السلف الصالح املنــّزهون هلل 
كاخلوارج)2(  االعتقاد  يف  البِْدِعيُّون  به  تعلََّق  ما  أي  التشبيهواجلسمية،  عن 

=وقال املربد: »كان الشافعّي أشعر الناس وأعرفهم بالفقه والقراءات« اهـ. وكان 
برع  كام  أواًل  ذلك  برع يف  العرشة عرشة،  من  بالرمي، يصيب  قريش  أحذق  من 
وهو  وأفتى  واحلديث  الفقه  عىل  أقبل  ثم  العرب،  أيام  وأخبار  واللغة  الشعر  يف 
ابن عرشين سنة، وكان ذكيًّا مفرًطا. له تصانيف كثرية أشهرها: »كتاب األم« يف 
  . الفقه، و»املسند« يف احلديث، و»أحكام القرآن«. حلية األولياء، أبو ُنعيم، 63/9
تاريخ بغداد، البغدادّي، 56/2، 73. تذكرة احلفاظ، الذهبّي، 329/1. األعالم، 

الزركيل، 26/6، 27. 
الشافعّي اعتقاد  صحة  عىل  به  يستدل  ما  باب  البيهقّي،  واآلثار،  السنن  معرفة   ) 1 

رمحه اهلل يف أصول الدين، 189/1.
عىل  الشام  أهل  ومعه  خرج  سفيان  أيب  بن  معاوية  أن  ظهورهم  سبب  2 ( اخلوارج: 
سيدنا عيّل ريض اهلل عنه، فبلغ ذلك عليًّا فسار إليهم، والتقوا بصّفني يف صفر سنة 
أياًما، فرفع أهل الشام املصاحف يدعون  القتال هبا  سبع وثالثني للهجرة، ودام 
إىل ما فيها، مكيدة من عمرو بن العاص فكره الناس احلرب وتداَعْوا إىل الصلح، 
، فخرجت عىل سيدنا عيّل اخلوارُج من أصحابه وَمْن كان معه  وحّكموا احلكَمنْيِ
وقالوا: ال ُحْكَم إال هلل، وعسكروا بحروراء ـ موضع بالكوفة ـ وبعث إليهم ابن 
إىل  وساروا  قوم،  وثبت  كثري،  قوم  منهم  فرجع  وحّجهم،  فخاصمهم  عباس، 
الباقون  وتشتت  بالنهروان  فقتلهم  عيّل  إليهم  فسار  للسبيل،  فعرضوا  النهروان 
وانقسموا فرًقا بلغوا إىل عرشين فرقة جيمعهم إكفاُر عيّل وعثامن وأصحاب اجلمل 
ب احلكمني أو أحدمها، ووجوُب اخلروج  واحلكَمنْي وَمْن ريض بالتحكيم وصوَّ
عىل السلطان اجلائر. الفرق بني الفرق، البغدادي، الفصل 2، ص54، 55. تاريخ 

اخللفاء، السيوطي، ص 138.
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واملعتزلة)1( واملرجئة)2( وغريها من الفرق التي بلغت إىل اثنتني وسبعني فرقة 
َة ستفرتُق عىل ثالٍث وسبعنَي،  كام ورد يف احلديث املشهور: »وإنَّ هذِه امللَّ
داود)3(،  أبو  اجلنِّة وهَي اجلامعُة« رواه  الناِر، وواحدٌة يف  ثِنْتاِن وسبعوَن يف 
فليس كالم الشافعّي عىل إطالقه، إنام هو يف املبتدعة القدرية وغريهم الذين 

جانبوا نصوص الرشيعة كتاًبا وسنًّة وتعّمقوا يف األهواء الفاسدة.
وأما الكالم املوافق للكتاب والسنّة املوضح حلقائق الرشيعة عند ظهور 
ابن عساكر)4( يف  احلافظ  اإلمام  قال  قاطبة،  العلامء  عند  فهو حممود  الفتنة 

واهلذيلية  والعمرية  الواصلية  فرقة وهي  أكثر من عرشين  إىل  ينقسمون  1 ( املعتزلة: 
واملرادارية  والبرشية  واجلعفرية  واإلسكافية  واملعمرية  واإلسوارية  والنظامية 
صالح  وأصحاب  واخلياطية  واحلامرية  واحلايطية  واجلاحظية  والتاممية  واهلشامية 
قبة واملويسية والشحامية والكعبية واجلبابية والبهشمية املنسوبة إىل أيب هاشم بن 
العباد وسكناهتم قادًرا عىل خلق حركات  كان  اهلل  إن  يقول:  من  منهم   اجلبائي، 
قبل أن يعطيهم القدرة عليها ثم بعد أن أعطاهم القدرة صار عاجًزا عن خلقها، 
ينفي عن اهلل الصفات من علم وسمع  باهلل تعاىل، ومنهم من  وهذا كفر والعياذ 
وبرص وحياة وكالم وغري ذلك من صفاته سبحانه، وهؤالء ال شك يف كفرهم 
أيًضا، ومنهم من ينتسب إليهم وال يقول بمقاالهتم الكفرية بل يوافقهم يف القول 
بعدم رؤية املؤمنني هلل يف اآلخرة وهلم يف هذا نوع تأويل يدفع عنهم التكفري. الفرق 

بني الفرق، البغدادي، ص18، التعاون عىل النهي عن املنكر، اهلرري، ص44.
2 ( املرجئة: اإلرجاء يف اللغة هو التأخري وقد سموا مرجئة ألهنم يؤّخرون العمل عن 
اإليامن عىل معنى أهنم يقولون: »ال ترض املعصية مع اإليامن«، وقوهلم باإلرجاء 
الغسانية،  اليونسية،  فرق:  مخس  افرتقوا  وهؤالء  قبلهم  املسلمني  قول  خالف 
التومنية، الثوبانية واملريسية. التبصري يف الدين، األسفراييني، ص97، 99. الفرق 

بني الفرق، البغدادي، ص 190.
سنن أيب داود، أبو داود، كتاب الّسنة، باب رشح الّسنة، 102/4.  ) 3

إمام  275هـ،  ت  األزدي  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو   
أهل احلديث يف زمانه. أصله من سجستان رحل رحلة كبرية وتويف بالبرصة. له 
»السنن« وهو أحد الكتب الستة، و»املراسيل« و»كتاب الزهد«. األعالم، الزركيل، 

.122/3
4 ( ابن عساكر عيّل بن احلسن بن هبة اهلل الدمشقّي ت 571هـ، املؤرخ احلافظ الرحالة، 
رحالته،= يف  األنساب  صاحب  السمعايّن  ورفيق  الشامية  الديار  حمدث   كان 
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الدفاع عن اإلمام أيب احلسن األشعرّي ريض اهلل عنه   أّلفه يف  الذي  كتابه 
وبنّي فيه كذب من افرتى عليه ما نّصه)1(: »والكالُم املذموم كالم أصحاب 
للكتاب  املوافق  الكالم  فأما  امُلْردية،  البدع  أرباب  يزخرفه  وما  األهوية 
والسنّة املوضح حلقائق األصول عند ظهور الفتنة فهو حممود عند العلامء 
ومن يعلمه، وقد كان الشافعّي يسنه ويفهمه، وقد تكلم مع غري واحد ممن 
ابتدع، وأقام احلجة عليه حتى انقطع«)2( اهـ. فالكالم الذي يوضح حقائق 

أصول الدين عند ظهور املبتدعة حممود عند العلامء.

يعرف  الكبري«  دمشق  »تاريخ  منها:  كثرية  كتب  له  دمشق.  يف  ووفاته  =مولده 
بتاريخ ابن عساكر، و»اإلرشاف عىل معرفة األطراف يف احلديث«، و»تبيني كذب 
املفرتي يف ما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري«، و»كشف املغطى يف فضل 
وفيات األعيان،  املوطَّا«، و»أربعون حديًثا من أربعني شيًخا من أربعني مدينة«. 

ابن خلكان، 335/1. األعالم، الزركيل، 273/4.
عساكر،  ابن  األشعري،  احلسن  أيب  اإلمام  إىل  نسب  ما  يف  املفرتي  كذب  تبيني   ) 1

ص393.
بإقامة  فقطعهام  الفرد  وحفًصا  املرييّس  ا  برِْشً عنه  اهلل  ريض  الشافعيُّ  2 ( ناظراإلماُم 

احلجة عليهام.
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تعريف اجل�سم لغًة

زبڑ   ڑ   الكريم يف قول اهلل تعاىل:  القرآن  اجلسم كلمة وردت يف 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ڭ   ڭ    ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ    

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈرب )البقرة(.
وقد حفلت معاجم اللغة العربية برشوحات هلذه الكلمة:

يف معجم مقاييس اللغة البن فارس)1(: »)جسم( اجليم والسني وامليم 
ع الشىء. فاجلسم كلُّ شخٍص ُمْدَرٍك. كذا قال ابن دريد)2(.  يدلُّ عىل جتمُّ
واجلَسيم: العظيم اجِلسم، وكذلك اجلُسام. واجلُْسامن: الشخص. )جسد( 

ع الشىء أيًضا واشتداِده« اهـ. اجليم والسني والدال يدلُّ عىل جتمُّ
وقال الرازي)3(: »قال أبو زيد: اجِلْسُم اجلسد، وكذا اجلُْسامُن واجلُْثامُن. 

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة ج س م، 457/1.   ) 1
ابن فارس اإلمام العالمة اللغوّي املحّدث، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا   
ذان وصاحب  مَهَ نزيل  املالكّي  بالرازّي  املعروف  الَقْزوينّي،  بن حبيب  ابن حمّمد 
عىل  متكّلاًم  مناظًرا  مالك،  بفقه  بصرًيا  األدب،  يف  رأًسا  كان  »املـُْجَمل«،  كتاب 
ّي  بالرَّ تويّف  األئمة،  يديه  وختّرج عىل  ورسائل،  مصنّفات  وله  احلّق،  أهل  طريقة 
الرتمجة  رقم  الذهبّي، 51/11، 52،  النبالء،  أعالم  سري  يف صفر سنة 395هـ. 

.3831
مجهرة اللغة، ابن دريد، 94/2.   ) 2

حممد بن احلسن بن دريد األزدي، من أزد عامن من قحطان، أبو بكر ت 321هـ،   
البرصة  يف  ولد  الدريدية«.  »املقصورة  صاحب  وهو  واألدب.  اللغة  أئمة  من 
سنة 223هـ، وانتقل إىل عامن فأقام اثني عرش عاًما، وعاد إىل البرصة. ثم رحل 
واملمدود«.  و»املقصور  األنساب،  يف  »االشتقاق«  كتبه:  من  فارس،  نواحي  إىل 

األعالم، الزركيل، 80/6. 
خمتار الصحاح، الرازي، مادة ج س م، ص127. =  ) 3
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وقال األصمعّي)1(: »اجلسم واجلسامن: اجلسد، واجلثامن: الشخص. وقال 
مجاعة: جسم اإلنسان أيًضا يقال له اجلسامن مثل ذئب وذْؤبان، وقد َجُسَم 
الشىء أي عظم فهو َجِسيٌم وُجَساٌم بالضم وبابه ظرف، واجِلَساُم بالكس 

م من اجلسم« اهـ. مجع َجسيٍم، وجتسَّ
وقال ابن منظور)2(: »اجِلْسُم: مجاعة الَبَدِن أو األعضاء من الناس واإلبل 
َأْجساٌم وُجسوٌم،  اخلَْلق، واجلمع  العظيمة  األنواع  والدواّب وغريهم من 
لنَحيُف  إنه  ويقال:  الرجل،  ِجْسُم  واجلُْسامُن  اجِلْسِم،  مجاعة  واجلُْسامُن 
اجلُْسامن، وُجسامُن الرجل وُجْثامُنه واحد، ورُجل ُجْسامينٌّ وجْثامينٌّ إذا كان 

َضْخم اجلُثَّة« اهـ.

= حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي زين الدين، صاحب »خمتار الصحاح«  يف 
اللغة، فرغ من تأليفه أول رمضان سنة 660 هـ وهو من فقهاء احلنفية، وله علم 
بالتفسري واألدب. أصله من الري، زار مرص والشام، وكان يف قونية سنة 666هـ 
احلقائق«.  و»حدائق  احلريرية«  املقامات  »رشح  كتبه:  ومن  به.  العهد  آخر  وهو 

األعالم، الزركيل، 55/6.
1 ( عبد امللك بن قريب بن عيل بن أصمع الباهيل، أبو سعيد األصمعي ت 216هـ، 
أصمع  جده  إىل  نسبته  والبلدان.  والشعر  باللغة  العلم  أئمة  وأحد  العرب  راوية 
ا.  جدًّ كثرية  أخباره  البوادي،  يف  التطواف  كثري  كان  البرصة.  يف  ووفاته  ومولده 
وتصانيفه كثرية منها: »اإلبل«، و»خلق اإلنسان«، و»املرتادف«. األعالم، الزركيّل، 

.162/4
لسان العرب، ابن منظور، مادة ج س م، 99/2، 100.   ) 2

ابن منظور هو حممد بن مكرم بن عيّل، أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصارّي   
اإلفريقّي ت 711هـ، صاحب »لسان العرب«، اللغوّي املشهور من نسل رويفع 
ابن ثابت األنصارّي. ولد بمرص وقيل يف طرابلس الغرب وخدم يف ديوان اإلنشاء 
بالقاهرة، ثم ويل القضاء يف طرابلس، وعاد إىل مرص فتويف فيها، ترك بخطه نحو 
مخسامئة جملد، من كتبه: »لسان العرب« عرشون جملًدا، مجع فيه أمهات كتب اللغة، 
فكاد يغني عنها مجيًعا. ومن كتبه: »خمترص مفردات ابن البيطار«، و»نثار األزهار 

يف الليل والنهار«. األعالم، الزركيل، 108/7.
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َضُخَم  ِوَزاُن  َجسامًة  ْىُء  الشَّ َجُسَم  م(:  س  »)ج  الفيومّي)1(:  وقال 
ِجَساٌم،  َومَجُْعُه  َجِسيٌم  فهو  َعُظَم  َتِعَب  باب  ِمْن  َجَساًم  َوَجِسَم  َضخامًة، 
واجلسُم قال ابن ُدرْيٍد ـ عن اجلسم ـ هو كلُّ شخٍص ُمدَرٍك، وقال أبو زيٍد: 
اجلسُم: اجلسد. َويِف التَّهذيب ما ُيوافقه قال: اجلسُم جَممُع الَبَدِن وأعضاُؤُه 
واّب ونحِو ذلك ممَّا عُظَم مْن اخللِق اجلسيِم، وعىل  من النَّاس واإلبِل والدَّ
قول ابِن ُدَرْيٍد يكون اجلسُم حيواًنا ومجاًدا ونباًتا وال يصحُّ ذلك عىل قول 

ّم اجلْثامُن« اهـ. أيب َزْيٍد، واجلسامُن بالضَّ
بمتن  ممزوًجا  العروس  تاج  يف  بيدّي)2(  الزَّ مرتىض  حممد  اللغوّي  وقال 
ومن  األعضاِء.  أو  الَبَدِن  مجاعُة  بالكِس:  اجلسُم  م:  س  »ج  القاموس)3(: 
ّم.  واّب وسائر األنواع: العظيمة اخلَْلِق، كاجلُسامن بالضَّ النّاِس واإلبِل والدَّ
الشخص،  واجلُثامن:  اجلسامن.  وكذلك  اجلسُد،  اجلسُم:  زيٍد:  أبو  قال 
واحد.  واجلُسامن  اجلُثامن  إنَّ  بعضهم:  وقال  اجلُسامن.  لنحيُف  إنَّه  وُيقال: 

املصباح املنري، الفيومّي، مادة ج س م، ص101.  ) 1
بكتابه  اشتهر  لغوّي،  العّباس،  أبو  احلموّي،  ثم  الفيومّي  عيّل  بن  حمّمد  بن  أمحد   
فقطنها، وله  إىل محاة بسورية  بالفّيوم بمرص، ورحل  املنري«، ولد ونشأ  »املصباح 
أيًضا: »نثر اجلامن يف تراجم األعيان«، تويّف نحو سنة 770هـ. األعالم، الزركيّل، 

.227/1
أبو  1205هـ،  ت  بيدّي  الزَّ احلسينّي  الرزاق  عبد  بن  حممد  بن  حممد  بن  2 ( حممد 
كبار  من  واألنساب،  والرجال  واحلديث  باللغة  بمرتىض، عالمة  امللقب  الفيض 
املصنفني. أصله من واسط يف العراق ومولده باهلند ونشأ يف زبيد باليمن. رحل 
إىل احلجاز وأقام بمرص فاشتهر علمه وكاتبه ملوك احلجاز واهلند واليمن والشام 
فيه،  الناس  اعتقاد  وزاد  واجلزائر،  والسودان  والرتك  األقىص  واملغرب  والعراق 
وتويف بالطاعون يف مرص. من كتبه: »تاج العروس يف رشح القاموس«، و»إحتاف 
و»عقود  الستة«،  الكتب  و»أسانيد  الدين«،  علوم  إحياء  رشح  يف  املتقني  السادة 
اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة«، و»كشف اللثام عن آداب اإليامن 

واإلسالم«، و»عقد اجلامن يف بيان شعب اإليامن«. األعالم، الزركيل، 70/7.
بيدّي، مادة ج س م، 31، 32/ 211، 212. تاج العروس رشح القاموس، الزَّ  ) 3
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أجزاء  خَتُرج  وال  وُعْمٌق،  وَعْرٌض  طوٌل  له  ما  اجِلْسُم:  الراغب)1(:  وقال 
خص فإنَّه خيرج  اجلسِم عن كوهنا أجساًما وإْن ُقطَِع وُجّزئ، بخالف الشَّ
عن كونه شخًصا بتجزئتِِه، )ج: أجساٌم وُجسوٌم و( َجُسَم )َكَكُرَم(جساَمًة: 
)َعُظَم فهو َجِسيٌم(، كأمرٍي. واجلَْمُع ِجساٌم، )وُجساٌم، كُغراٍب، وهي هباء( 

قال:  ]الرجز[
ا َسْهَوًقا ُجساًما واجلَِسيُم: الَبِديُن( أي: الَعظِيُم الَبَدِن. َوممّا  )َأْنَعُت َعرْيً
تني:  بضمَّ واجلُُسُم،  اجلُثَّة،  عظيم  كان  إذا   : ُجسامينٌّ رجٌل  عليه:  ُيستدرُك 
األمور  ِجسام  من  هو  ويقال:  العقالُء،  الِرجاُل  وأيًضا:  الِعظاُم،  األمور 
م  ُم املـعاظم. وجتسَّ ُم املـجاشم، ويتجسَّ وَجِسيامِت اخلُُطوب، وفالٌن يتجشَّ
م. وكلُّ  م فالٌن من الكرِم. وكأنَّه َكَرٌم قد جتسَّ ر. وجتسَّ يف عْيني كذا: تصوَّ

ذلك جماٌز« اهـ.

اخلالصة:
يف  اجلسم  أن  عىل  واملتأخرين  منهم  املتقدمني  اللغة  أئمة  كالم  يدل 
األبعاد،  وذوي  والتشخيص  والتأليف  والرتكيب  التجّمع  عىل  يدّل  اللغة 
أخّص  اجلسم  أن  إال  واحد،  بمعنى  مها  إذ  باجلوهر  اجلسم  عن  ُيَعربَّ  وقد 
بيدّي يف رشح  اصطالًحا ألنه املرّكب من اجلواهر، وقد عّرف اللغوّي الزَّ
إحياء علوم الدين اجلوهر فقال ما نّصه)2(: »اجلوهر: ما له قيام بذاته بمعنى 
أنه ال يفتقر إىل حمّل يقوم به، والَعَرض: ما يفتقر إىل حمّل يقوم به، وقد يعرّب 
ـ،  الغزايّل)3(  ـ أي  املصنّف  باألجسام، وعليه جرى  بعضهم بدل اجلواهر 

املعروف  األصبهاين  أو  األصفهاين  القاسم  أبو  املفضل،  بن  حممد  بن  1 ( احلسني 
بغداد  سكن  أصبهان،  أهل  من  العلامء.  احلكامء  من  أديب  ت502هـ،  بالراغب 
واشتهر حتى كان يقرن بأيب حامد الغزايل. من كتبه: »حمارضات األدباء« جملدان، 
و»الذريعة إىل مكارم الرشيعة«، و»األخالق« ويسمى »أخالق الراغب«. األعالم، 

الزركيل، 255/2.
بيدّي، 148/2. إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 2

 = له  505هـ،  ت  الشافعّي  الطويس  الغزايل  حممد  بن  حممد  الغزايل،  حامد   3 ( أبو 
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ومها يف اللغة بمعنى، وإن كان اجلسم أخّص من اجلوهر اصطالًحا، ألنه 
املؤلَّف من جوهرين أو أكثر« اهـ.

معرض  يف  العقباين)1(  حممد  بن  حممد  بن  سعيد  عثامن  أبو  الشيخ  قال 
دقيًقا بحيث  اجلوهر  »فإن كان  العلم)2(:  أهل  لبعض مصطلحات  رشحه 
انتهى يف الدقة إىل أنه ال يقبل االنقسام بوجه فهو املسمى باجلوهر الفرد، 
وإن كان يقبل االنقسام فهو املسّمى باجلسم، ويسمى كل واحد من أجزائه 
جساًم، وإن كان ذلك اجلزء قد انتهى يف الدقة إىل أنه ال يقبل القسمة فإنه ال 
يسمى جساًم، وإنام يمتنعون من تسمية الدقيق الذي ال يقبل القسمة جساًم 

إذا كان وحده منفرًدا عن انضامم مثله إليه، هذا هو اصطالحهم«اهـ.
وهي تعريفات اصطالحية وستمّر معنا تفصياًل يف طّيات هذا الكتاب 

إن شاء اهلل تعاىل.

=مصنفات كثرية، منها: »إحياء علوم الدين«. األعالم، الزركيل، 22/7.
1 ( سعيد بن حممد التجيبي التلمساين العقباين، قاض، فقيه مالكي من أهل تلمسان. 
نسبته  سريته.  ومحدت  ووهران  وسال  ومراكش  بجاية  ويف  فيها  القضاء  ويل 
و»العقيدة  اخلونجي«،  مجل  »رشح  منها:  كتب  له  باألندلس(.  )قرية  عقبان  إىل 
الربهانية«، و»رشح احلوفية« يف الفرائض عىل مذهب مالك، و»املخترص يف أصول 

الدين«، ولد عام 720هـ، وتويف عام 811هـ. األعالم، الزركيل، 267/6.
كتاب الوسيلة بذات اهلل وصفاته، سعيد بن حممد العقباين، ص40.   ) 2
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تعريف اجل�سم ا�سطالًحا

املعنى  بيان  إىل  ننتقل  اجلسم  لكلمة  الّلغوي  املعنى  بّينّا  أن  بعد 
االصطالحي، فنقول وباهلل التوفيق:

أي  ـ  الثالثة  لألبعاد  قابل  جوهر  »اجلسم  اجلرجايّن)3(:  الرشيف  قال 
الطول والعرض والعمق ـ وقيل: اجلسم هو املرّكب املؤلف من اجلوهر.

اجلسم التعليمّي: هو الذي يقبل االنقسام طواًل وعرًضا وعمًقا، وهنايته 
السطح وهو هناية اجلسم الطبيعّي، ويسّمى جساًم تعليميًّا إذ ُيْبَحُث عنه يف 
العلوم التعليمية، أي الرياضية الباحثة عن أحوال الكّم املتصل واملنفصل 
منسوبة إىل التعليم والرياضة فإهنم كانوا يبتدئون هبا يف تعاليمهم ورياضتهم 

لنفوس الصبيان ألهنا أسهل إدراًكا« اهـ.
امُلناوّي)4(: »اجلسم: ما له طول وعرض وعمق، وال خترج أجزاء  وقال 
ـ  صغرية  أجساًما  تصبح  أي  ـ  وُجّزئ  ُقّطَع  وإن  أجساًما  كوهنا  عن  اجلسم 
عنه  عرّب  كذا  بتجزئته،  شخًصا  كونه  عن  خيرج  فإنه  الشخص  بخالف 

الراغب« اهـ. يريد الراغب األصبهاين.

التعريفات، اجلرجايّن 104/1.   ) 3
بالعربية.  العلامء  كبار  من  اجلرجاين،  بالرشيف  املعروف  عيل،  بن  حممد  بن  عيل   
منها:  مصنًفا،  مخسني  نحو  له  شرياز.  يف  ودرس  اسرتاباد(  )قرب  تاكو  يف  ولد 
»التعريفات« و»مقاليد العلوم«. وتويف يف شرياز سنة 816 هـ. األعالم، الزركيل، 

.13/10
التعاريف، امُلناوّي، 245/1.  ) 4

حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي   
القاهري زين الدين من كبار العلامء بالدين والفنون، انزوى للبحث والتصنيف، 
من كتبه: »كنوز احلقائق« يف احلديث، و»التيسري يف رشح اجلامع الصغري« جملدان 
سنة  هبا  وتويف  القاهرة،  يف  عاش  القدير«.  »فيض  الكبري  رشحه  من  اخترصه 

1031هـ. كان مولده سنة 952هـ. األعالم، الزركيل، 204/6.
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ويروى عن إمام أهل الّسنة واجلامعة أيب احلسن األشعرّي ريض اهلل عنه 
أّنه قال)1(: »اختلف املتكّلمون ـ من الذين تكلموا وألَّفوا يف علم الكالم 
اثنتي عرشة  ما هو عىل  اجلسم  ـ يف  واجلامعة ومن غريهم  الّسنة  أهل  من 

مقالة:
1- فقال قائلون: اجلسم هو ما احتمل األعراض كاحلركات والسكون 
وما أشبه ذلك، فال جسم إال ما احتمل األعراض...، وزعموا أن اجلزء 

الذي ال يتجّزأ جسم يتمل األعراض.
وزعم  واالجتامع،  للتأليف  جساًم  كان  إنام  اجلسم  قائلون:  وقال   -2
هؤالء أن اجلزء الذي ال يتجزأ إذا جامع جزًءا آخر ال يتجزأ، فكل واحد 
منهام جسم يف حال االجتامع ألنه مؤتلف باآلخر، فإذا افرتقا مل يكونا وال 

واحد منهام جساًم، وهذا قول بعض البغداديني.
جزآن،  األجسام  وأقل  مؤتلف،  أنه  اجلسم  معنى  قائلون:  وقال   -3
ويزعمون أن اجلزءين إذا تآلفا فليس كل واحد منهام جساًم ولكن اجلسم 
والواحد  واحد،  يف  الرتكيب  يكون  أن  يستحيل  وأنه  مجيًعا،  اجلزآن  هو 

يتمل اللون والطعم والرائحة ومجيع األعراض إال الرتكيب.
4- وقال أبو اهلذيل )املعتزيل()2(: اجلسم هو ما له يمني وشامل وظهر 
وبطن وأعىل وأسفل، وأقّل ما يكون اجلسم ستة أجزاء أحدها يمني واآلخر 

شامل، وأحدها ظهر واآلخر بطن، وأحدها أعىل واآلخر أسفل.
5- وزعم بعض املتكلمني: أنه ـ أي اجلسم ـ اجلزآن اللذان ال يتجزآن 
قول  وهذا  مكانني،  يف  يكون  الواحد  التأليف  وأن  التأليف،  مجيًعا  يّلهام 

اجلّبائي ـ املعتزيّل)3(ـ.

1 ( مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، ينسب الكتاب لألشعري، 2/ 4، 5. 
له  كان  235هـ،  ت  االعتزال،  يف  البرصيني  شيخ  املبتدع،  العالف  اهلذيل  2 ( أبو 

مناظرات مع هشام بن احلكم. امللل والنحل، الشهرستايّن، ص 185.
 3 ( حممد بن عبد الوهاب اجلبائّي، أبو عيّل،  ت 303هـ، من أئمة املعتزلة يف عرصه، وإليه=
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ثامنية  األجسام  وأقّل  العميق،  العريض  الطويل  هو  معمر)1(:  وقال   -6
أجزاء فإذا اجتمعت األجزاء وجبت األعراض، وإن كل جزء يفعل يف نفسه 
ما يّله من األعراض، وزعم أنه إذا انضّم جزء إىل جزء حدث طول، وأن 
العرض يكون بانضامم جزءين إليهام، وأن العمق يدث بأن يطبق عىل أربعة 

أجزاء أربعة أجزاء، فتكون الثامنية األجزاء جساًم عريًضا طوياًل عميًقا.
7- وقال هشام بن عمرو الفوطّي)2(: إن اجلسم ستة وثالثون جزًءا ال 
يتجّزأ، وذلك أنه جعله ستة أركان، وجعل كل ركن منه ستة أجزاء، فالذي 

قال أبو اهلذيل إنه جزء جعله هشام ركنًا.
8- وقال قائلون: اجلسم الذي ساّمه أهل اللغة جساًم هو ما كان طوياًل 
عريًضا عميًقا ومل يّددوا يف ذلك عدًدا من األجزاء وإن كان ألجزاء اجلسم 

عدد معلوم.
9- وقال هشام بن احلكم)3(: معنى اجلسم أنه موجود، وكان يقول: إنام 

=نسبة الطائفة اجلبائية الّضالة املبتدعة. له مقاالت وآراء انفرد هبا يف املذهب، وقد 
رّد عليه اإلمام األشعرّي ريض اهلل عنه. األعالم، الزركيل، 256/6.

وناظر  بغداد،  سكن  الغالة،  من  معتزيّل  215هـ،  ت  السلمّي،  عباد  بن  1 ( معمر 
تعرف  طائفة  إليه  وتنسب  بمسائل،  انفرد  ا،  غلوًّ القدرية  أشد  وكان  النظام، 

باملعمرية. األعالم، الزركيل، 272/7.
2 ( هشام بن عمرو الفوطّي ممن بالغ يف القول بالقدر، وقدح يف إمامة عيّل ريض اهلل 
عنه بقوله: إن اإلمامة ال تنعقد إال بإمجاع األمة عن بكرة أبيهم- وهذا باطل -. 
والفوطّي واألصّم املعتزليان اتفقا عىل أن اهلل تعاىل يستحيل أن يكون عالِـاًم باألشياء 
قبل كوهنا - وهذا ضد عقيدة اإلسالم -، وكان يمتنع من إطالق إضافات أفعال 
إىل البارئ تعاىل وإن ورد هبا التنزيل )وهذا ال شك رٌد للنصوص قال النسفي يف 
عقيدته املشهورة »وَردُّ النصوص كفر« اهـ.( امللل والنحل، الشهرستايّن، املقدمة 

الرابعة، ص25.
كتبه:  اإلمامية يف وقته، من  الكويّف، كان شيخ  بالوالء  الشيبايّن  بن احلكم  3 ( هشام 
الشهرستايّن،  والنحل،  امللل  باجلسمية.  يقول  مشبًها  وكان  والقدر«.  »اإلمامة 

ص172. األعالم، الزركيّل، 85/8.
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بنفسه. - وهذا خلط  قائم  وأنه  وأنه شىء  أنه موجود  بقويل: جسم  أريد 
واضح منه ألنه يعرف معنى اجلسم وحماولة للتهّرب من الكفر الذي هو 
باهلل  كفر  وهذا  العظيم،  باهلل  والعياذ  اجلسمية  اهلل  يف  باعتقاده  فيه  غارق 

العظيم -.
وليس  العميق  العريض  الطويل  هو  اجلسم  النَّظام)1(:  وقال   -10
ألجزائه عدد يوقف عليه، وأنه ال نصف إال وله نصف وال جزء إال وله 

جزء، وكانت الفالسفة جتعل حّد اجلسم أنه العريض العميق.
التي ال  11- وقال عّباد بن سليامن)2(: اجلسم هو اجلوهر واألعراض 
ينفّك منها وما كان قد ينفك منها من األعراض، فليس ذلك من اجلسم بل 

ذلك غري اجلسم.
12- وقال رضار بن عمرو)3(: اجلسم أعراض ُأّلفت ومجعت فقامت 
إىل  حال  من  والتغيري  حلَّ  إذا  األعراض  يتمل  جساًم  فصارت  وثبتت 
حال، وتلك األعراض هي ما ال ختلو األجسام منه أو من ضده نحو احلياة 

واملوت اهـ.

أئمة  من  النظام،  إسحاق  أبو  231هـ،  ت  البرصّي،  هانئ  بن  سيار  بن  1 ( إبراهيم 
ر يف علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من املعتزلة  املعتزلة، تبحَّ
سميت النظامية نسبة إليه. ويف كتاب الفرق بني الفرق أن النظام عارش يف زمان 

شبابه وخالط مالحدة الفالسفة وأخذ عن اجلميع. األعالم، الزركيل، 43/1.
2 ( عباد بن سليامن كان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي وزاد عليه بدعة فقال: ما 
خلق اهلل سبحانه وتعاىل كافًرا قط، قال: ألن الكافر يشتمل عىل ذاته وكفره، قال: 
واهلل ال خيلق الكفر عندي، وألن األعراض ال تدل عىل شىء وركب عليه، فقال: 
إن انشقاق القمر وفلق البحر وقلب العصا حية ال يدل عىل شىء من معجزاهتم ـ 

أي األنبياء عليهم السالم ـ. التبصري يف الدين، األسفراييني، ص76.
3 ( رضار بن عمرو الغطفايّن، ت 190هـ، قاض من كبار املعتزلة، طمع برياستهم يف 
بلده فلم يدركها. فخالفهم فكفروه وطردوه. وشهد عليه اإلمام أمحد بن حنبل 
عند القايض سعيد بن عبد الرمحن اجلمحّي فأفتى برضب عنقه، فهرب. األعالم، 

الزركيل، 215/3.
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وقد عرفنا مما سبق معنى اجلسم يف اللغة واالصطالح، ويظهر أن هناك 
توافًقا واضًحا بني املعنى اللغوّي واملعنى االصطالحّي، فهو يف اللغة يدّل 
عىل التأليف والرتكيب والتشخيص، وهو يف االصطالح يدّل عىل الرتكيب 

والتشخيص وقبول األبعاد.
ثم األجسام منها ما هو كثيف يضبط باليد، يستطيع الواحد أن يمسكه 
هو  ما  ومنها  اجلامدات،  وسائر  والنبات  واحليوان  اإلنسان  كجسم  بكفه 
لطيف ال يضبط باليد، ال يستطيع الواحد أن يمسكه بكفه كالروح والريح 
ه:  نصُّ ما  املحيط)1(  البحر  يف  األندليس  حّيان  أبو  قال  واهلواء.  والضوء 
»والريح جسم لطيف شفاف غري مرئي« اهـ. وقال أيًضا)2(: »إّن الشيطان 
وهو إبليس يبرصكم هو وجنوده ونوعه وذريته من اجلهة التي ال تبرصونه 
منها، وهم أجسام لطيفة معلوم من هذه الرشيعة وجودهم ، كام أّن املالئكة 
أيًضا معلوم وجودهم من هذه الرشيعة وال يستنكر وجود أجسام لطيفة 
ا ال نراها نحن، أال ترى أّن اهلواء جسم لطيف ال ندركه نحن وقد قام  جدًّ
الربهان العقيل القاطع عىل وجوده« اهـ. وقال القرطبي يف اجلامع ألحكام 
القرآن)3( أثناء كالمه عن الروح: »والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك 
جسم  »الّروح  تفسريه)5(:  يف   )4( البغويُّ وقال  اهـ.  املحسوسة«  لألجسام 

لطيف ييا به اإلنسان« اهـ.

البحر املحيط، أبو حيان األندليس، 407/1.  ) 1

البحر املحيط، أبو حيان األندليس، 232/4.  ) 2
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 262/15.  ) 3

فقيه   ، 510هـ  ت  الفراء،  ابن  أو  الفراء  حممد،  بن  مسعود  بن  احلسني  4 ( البغوّي 
حمدث مفس، نسبته إىل )بغا( من قرى خراسان، بني هراة ومرو. له: »التهذيب 
يف فقه الشافعية«، و»رشح الّسنة« يف احلديث، و»لباب التأويل يف معامل التنزيل« 
األعالم،  يف التفسري، و»مصابيح الّسنة«، و»اجلمع بني الصحيحني« وغري ذلك. 

الزركيل، 2/ 259.
معامل التنزيل، البغوي، 380/4.  ) 5
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وبعبارة  لطيف،  وال  كثيف  ال  جوهر،  وال  بجسم  ليس  سبحانه  فاهلل 
أخرى نقول: ليس لذات اهلل تعاىل جرم وال حجم وال حد وال كثافة وال 
تشخيص وال تشكيل وال تأليف وال مجع وال تفريق وال حركة وال سكون، 

چٺٿٿٿٿ ٹ ٹٹچ )الشورى(.

وهذا ما عليه مجيع األنبياء عليهم السالم، وهو مذهب السلف الصالح 
من أهل الّسنة واحلديث وعلامء الكالم الذين ينّزهون اهلل تعاىل عن اجلسم 
أهل  وإمجاع  نَّة  والسُّ الكتاب  عليه  دّل  الذي  هو  وهذا  والكيف،  واهليئة 
احلّق والعقل، بل قد وافقت املعتزلُة واجلهميُة)1( والزيديُة)2( واجلعفرية)3( 

الراسبّي، كان ينكر الصفات هلل  1 ( اجلهمية فرقة ضالة تنسب إىل جهم بن صفوان 
بدعته  ظهرت  اخلالصة  اجلربية  من  وهو  كلها،  األمكنة  يف  تعاىل  اهلل  أن  ويزعم 
وافق  128هـ،  سنة  أمية  بني  ملك  أواخر  يف  بمرو  أحوز  بن  سلم  وقتله  برتمذ، 
املعتزلة يف نفي الصفات األزلية، وزاد عليهم بأشياء. امللل والنحل، الشهرستاين، 

.113/1
2 ( الزيدية ثالث فرق: اجلارودية والسليامنية واألبرتية، أما اجلارودية فهم أتباع أيب 
باالسم وكان من  بالصفة ال  إمامة عيل  النبي نص عىل  أن  اجلارود وكان مذهبه 
مذهبه أن الصحابة كفروا كلهم برتكهم بيعة عيل وخمالفتهم النص الوارد عليه، 
وأما السليامنية فهم أتباع سليامن بن جرير الزيدي وكان يقول: إن اإلمامة شورى 
احلقيقة وكان  إمام يف  فهو  األئمة ملن يصلح هلا  أخيار  اثنان من  ما عقدها  ومتى 
بإمامة أيب بكر وعمر وجيّوز إمامة املفضول وكان يقول: إن الصحابة تركوا  يقر 
األصلح برتكهم بيعة عيل، وأما األبرتية منهم فهم أتباع احلسن بن صالح بن حي 
يف  يتوقفون  أهنم  غري  السليامنية  كقول  هؤالء  وقول  باألبرت  امللقب  النواء  وكثري 
عثامن وال يقولون فيه خرًيا وال رًشا. ومجيع فرق الزيدية جيمعهم القول بتخليد 
الفرق  وهؤالء  املعنى،  هذا  يف  واخلوارج  القدرية  ووافقوا  النار  يف  الكبائر  أهل 
الثالثة إنام يسّمون زيدية لقوهلم بإمامة زيد بن عيل بن احلسني بن عيل يف وقته. 

التبصري يف الدين، األسفراييني، ص29.
اجلهالة  يف  أصلني  كانا  اللذين  حرب  بن  وجعفر  مبرش  بن  جعفر  أتباع  3 ( اجلعفرية 
والضاللة، كان جعفر بن مبرش يقول: فساق هذه األمة رش من اليهود والنصارى 
واملجوس والزنادقة، مع قوله بأهنم موحدون يف منزلة بني املنزلتني ال مؤمن وال 
كافر، وكان جعفر بن حرب عىل ضاللة أستاذه. التبصري يف الدين، األسفراييني، 

ص77.
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يف  ضلَّت  وإن  املسألة  هذه  يف  الّسنة  أهِل  كالَم  واخلوارج  واإلباضية)1( 
مسائل غريها، ومل خيالف يف ذلك إال بعض الشواذ من الفرق التي انتسبت 

إىل اإلسالم، واإلسالم منها براء من مشبهة وجمّسمة ومن تبعهم.

من  قوم  وهم  التميمّي،  إباٍض  بن  اهلل  عبد  إىل  ينسبون  اخلوارج،  من  1 ( اإلباضية 
روا عليًّا وأكثر  مناكحته، وكفَّ أن خمالفهم كافر ال مرشك جتوز  ة، زعموا  احلروريَّ
تاج  مروان.  خالفة  يف  ـ  إباض  بن  اهلل  عبد  أي  ـ  ظهوره  مبدأ  وكان  حابة،  الصَّ

بيدّي، 220/18. العروس، الزَّ
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م�ساألة مهمة عن لفظ الكيف والتكييف

معنى الكيفية يف اللغة:
القطع، وقد  »الكيف:  بيدّي)2(:  الزَّ الّلغوي حممد مرتىض  املحّدث  قال 
كاَفُه َيِكْيُفُه، ومنه كيََّف األديم )اجللد( تكييًفا: إذا قطعه ... والغالب فيه أن 

يكون استفهاًما عن األحوال إما حقيقيًّا ككيف زيد؟ أو غرَيه مثل: زبٴۇ  
ۋ  ۋائرب )البقرة(، فإنه ُأخِرج خُمرَج التعّجب والتوبيخ.

ويقع خرًبا قبل ما ال ُيستغنى عنه ككيف أنت؟ وكيف كنت؟ ويكون 
حااًل ال سؤاَل معه، كقولك: ألُكرمنّك كيف كنت أي: عىل أّي حال كنَت، 
مثل:  مطلًقا  مفعواًل  ويقع  زيد؟  جاء  ككيف  عنه  يستغنى  ما  قبل  وحااًل 

زبٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ ڤرب )الفجر(« اهـ.
وقال الرازّي)3(: »كيف اسم مبهم غري متمّكن، وإنام ُحّرك آخره اللتقاء 

الساكنني وبني عىل الفتح دون الكس ملكان الياء.
وهو لالستفهام عن األحوال. -
وقد يقع بمعنى التعّجب كقوله تعاىل: چٴۇ  ۋ  ۋ ائچ  -

)البقرة(.
وإذا ُضمَّ إليه »ما« صّح أن جيازى به، تقول: كيفام تفعل أفعل« اهـ. -
إًذا »كيف« يف اللغة العربية تستعمل بمعنى: -
املراد  - املعنى هو  أو احلال دون استفهام، وهذا  االستفهام عن األحوال 

والذي نحن بصدده.
اإلخبار عن األحوال. -

بيدّي، 349/24. تاج العروس، الزَّ  ) 2
خمتار الصحاح، الرازّي، 244/1.  ) 3



33

له مقطع وهناية هو  - ما  فيه ألن  بام نحن  تعّلق  له  أيًضا  القطع، وهذا  أو 
جسم.

أو التعّجب. -
أو اجلزاء. -

الكيفية مصدر »كيف«:
كيََّف: مصدر  يف  ـ  الزّجاج)2(  أي  ـ  »وقال  منظور)1(:  ابن   قال 

الكيفية« اهـ.
أن  ابن الرشقّي)4(ـ: وينبغي  ـ أي  بيدّي)3(: »وأما قول شيخنا  الزَّ وقال 
قلُت:  العريّب.  الكالم  يف  توجد  تكاد  ال  فإهنا  أيًضا،  الكيفية  قوهلم:  يزيد 

نعم، قد ذكره الزّجاج فقال: والكيفية مصدر كيَّف، فتأّمل« اهـ.
فإذا كانت الكيفية هي املصدر من كّيف فمعناها إًذا: »احلالة التي عليها 

الشىء«، والتكييف هو »جعل الشىء ذا كيفية«.

لسان العرب، ابن منظور، مادة ك ي ف، 312/9.  ) 1
بالنحو  عامل  311هـ،  ت  الزجاج،  إسحاق  أبو  سهل،  بن  السي  بن  2 ( إبراهيم 
واللغة ولد ومات ببغداد. لزم املربد وتعلم منه، وطلب عبيد اهلل بن سليامن )وزير 
املعتضد العبايس( مؤدًبا البنه القاسم فدله املربد عىل الزجاج فطلبه الوزير فأدب 
»معاين  كتبه:  من  كّتابه.  من  القاسم  فجعله  أبيه  مكان  الوزارة  ويل  أن  إىل  ابنه  له 

القرآن«، و»االشتقاق«، و»خلق اإلنسان«. األعالم، الزركيل، 40/1.
تاج العروس، الزبيدي، مادة ك ي ف، 353/14.  ) 3

4 (  حممد بن الطيب حممد بن حممد بن حممد الرشقّي الفايّس املالكّي، ت 1170هـ، 
بيدّي  حمّدث، عالمة باللغة واألدب. مولده بفاس، ووفاته باملدينة. وهو شيخ الزَّ
صاحب تاج العروس. والرشقّي نسبة إىل رشاقة عىل مرحلة من فاس. من كتبه: 
االقرتاح«  كتاب  عىل  حاشية  االنرشاح  نرش  و»فيض  احلديث«،  يف  »املسلسالت 
الفريوزأبادي«.  قاموس  عىل  حاشية  الراموس  و»إضاءة  النحو،  يف  للسيوطي 

األعالم، الزركيل، 177/6 ، 178.
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نفي الكيفية عن اهلل تعاىل:
الكيفية عن اهلل تعاىل وعن صفاته منفية ألهّنا تستعمل يف حق املخلوق، 
وممّا يدّل عىل ذلك قول اإلمام مالك ريض اهلل عنه)1( يف حق اهلل تعاىل)2(: 
أن  يعني  مرفوع«  عنه  »والكيف  رواية)3(:  ويف  معقول«،  غري  »والكيف 
اجلسمية والتشّخص غري معقولني يف صفات رّب العاملني، ومها مرفوعان 

عنه سبحانه، معناه ال يليقان باهلل.
أبا يا  فقال:  مالك  اإلمام  »أن رجاًل دخل عىل  البيهقّي)4(:  أخرج   وقد 
قال:  استواؤه؟  كيف  )طه(  ڑڑرب  ژ   ژ   زبڈ  اهلل  عبد 

َحضاء)5( ثم رفع رأسه فقال: زبڈ  ژ  ژ   فأطرق مالك وأخذته الرُّ
ڑرب كام وصف نفسه، وال يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل 
سوء صاحب بدعة، أخرجوه، فُأخرج الرجل« اهـ. ويف رواية: »االستواء 
»االستواء  ومعنى  اهـ.  معقول)6(«  غري  والكيف  كيف،  يقال  وال  معلوم، 
معلوم« أي معلوم وروده يف القرآن أي بأنه مستٍو عىل عرشه استواًء يليق 
به، ومعنى »والكيف غري معقول« أي الشكل واهليئة واجللوس واالستقرار 

أبو عبد اهلل، ت 179هـ، إمام دار  1 ( مالك بن أنس بن مالك األصبحّي احلمريي 
اهلجرة وأحد األئمة األربعة عند أهل الّسنة، وإليه تنسب املالكية، مولده ووفاته 
القدرية«.  عىل  الرد  و»رسالة  »املسائل«،  كتاب  وله  »املوطأ«.  صنَّف  املدينة،  يف 

األعالم، الزركيل، 257/5.
نَّة، الاللكائّي، 441/3، 442. اعتقاد أهل السُّ  ) 2

3 (  األسامء والصفات، البيهقّي، ص 408.
األسامء والصفات، البيهقّي، ص 408.  ) 4

امَلْحُموُم  ُرِحَض  وقد  كْثَرًة،  اجِلْلَد  َيْغِسُل  َعَرٌق  أو  ى  احلُمَّ إْثَر  الَعَرُق  َحضاء:  5 ( »الرُّ
كُعنَِي« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ر ح ض، ص 829.

ال  أي  اهلل،  حق  يف  ُيعقل  ال  كاجللوس  اهليئة  أي  الكيف  بمعنى  االستواء  أن  6 ( أي 
يقبله العقل لكونه من صفات اخللق، ألن اجللوس ال يصح إال من ذي أعضاء أي 
ٌه عن ذلك، فال مسوغ لقول من قال: االستواء معلوم  كألية وركبة واهلل تعاىل منزَّ

والكيفية جمهولة.
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ونحو ذلك غري معقول، أي ال يقبله العقل وهذه ال جتوز عىل اهلل ألن ذلك 
من صفات األجسام.

قال القرايّف)1(: »ومعنى قول مالك: »االستواء غري جمهول« أن عقولنا 
دون  االستيالء  وهو  وعظمته  وجالله  باهلل  الالئق  االستواء  عىل  دّلتنا 
اجللوس ونحوه مما ال يكون إال يف األجسام، وقوله »والكيف غري معقول« 
وهو  »كيف«،  لفظ  العرب  له  َوضعت  بام  يوصف  ال  اهلل  ذات  أن  معناه 
ذلك يف حقه الستحالته يف  يعقل  فال  اجلسمية،  واهليئات  املتنَِقلة  األحوال 

جهِة الربوبية« اهـ. أي الستحالته يف حّق اهلل.

الذخرية، القرايّف 242/13.   ) 1
أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي القرايّف، ت 684هـ،من علامء املالكية   
لقرب  املجاورة  )املحلة  القرافة  وإىل  املغرب(  برابرة  )من  صنهاجة  قبيلة  إىل  نسبته 
»أنوار  منها:  واألصول  الفقه  يف  جليلة  مصنفات  له  بالقاهرة.  الشافعّي(  اإلمام 
أحكام  يف  و»اليواقيت  املالكية«  فقه  يف  و»الذخرية  الفروق«،  أنواء  يف  الربوق 

املواقيت«. األعالم، الزركيل، 94/1، 95.
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من ا�ستعمالت الأئمة »الكيف« مبعنى 
�ص �َسخُّ اجل�سمية والتَّ

استعمل كبار علامء األصول كلمة »الكيف« باملعنى اللغوّي املوضوع له 
ص، ومما يدل عىل ذلك ما رواه البيهقّي)1(  أصاًل، وعّرفوه باجلسمية والتََّشخُّ
بن  اهلل  األمري عبد  قال يل  قال:  احلنظيّل)2(  إبراهيم  بن  وغريه: »عن إسحاق 
»ينزل  أبا يعقوب هذا احلديث الذي ترويه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يا  طاهر)3(: 
نا كلَّ ليلة« كيف ينزل؟ قلت: أعزَّ اهلل األمري، ال يقال ألمر الرب كيف إنام  ربُّ
ينزل بال كيف« اهـ. وأراد بذلك تنزيه اهلل عن الكيف الذي هو النزول احليّس 
الذي يتصور باجلسم واملتحِيز، أما النزول الوارد يف هذا احلديث فمعناه أن اهلل 
ُيِدث كل ليلة ما شاء وهو ما جاء مفًسا يف بعض الروايات بنزول الـَمَلك.
ومن ذلك ما قاله البغوّي)4(: »والـُمنِكُر ُمَعّطل والـُمَكّيف ُمَشّبه، تعاىل 

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 452.  ) 1
راهويه  ابن  يعقوب  أبو  املروزي،  التميمي  احلنظيل  خملد  بن  إبراهيم  بن  2 ( إسحاق 
وهو  خراسان(  )قاعدة  مرو  سكان  من  عرصه.  يف  خراسان  عامل  ت238هـ، 
حنبل  بن  أمحد  اإلمام  عنه  وأخذ  احلديث  جلمع  البالد  طاف  احلفاظ.  كبار  أحد 
والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وغريهم. وكان إسحاق ثقة يف احلديث، 
قال فيه اخلطيب البغدادي: »اجتمع له احلديث والفقه واحلفظ والصدق والورع 
منها:  تصانيف  وله  واليمن.  والشام  واحلجاز  العراق  إىل  ورحل  اهـ.  والزهد« 

»املسند«. استوطن نيسابور وتويف هبا. األعالم، الزركيل، 292/1.
3 ( عبد اهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن زريق اخلزاعي بالوالء، أبو العباس 
ت230هـ، أمري خراسان، ومن أشهر الوالة يف العرص العبايس. أصله من باذغيس 
بخراسان، وكان جّده األعىل زريق من موايل طلحة بن عبد اهلل املعروف بطلحة 
الطلحات، وويل عبد اهلل بن طاهر إمرة الشام مدة، ونقل إىل مرص سنة 211 هـ، 
ه املأمون خراسان، وظهرت كفاءته فكانت له  فأقام سنة ونقل إىل الدينور. ثم والَّ
طربستان وكرمان وخراسان والرّي والسواد وما يتصل بتلك األطراف. واستمر 

إىل أن تويف بنيسابور. األعالم، الزركيل،93/4.
4 ( نقله عنه صاحب حتفة األحوذّي، املباركفوري أبو العال، 233/7. 
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ا كبرًيا زبٺ  ٿٿٿ ٿ ٹ ٹٹرب  اهلل عن ذلك علوًّ
)الشورى(« اهـ.

أهل  مجع  الذي  ما  شعري  ليت  »ويا  عياض)1(:  القايض  قاله  ما  ذلك  ومن 
نَّة واحلّق كّلهم عىل وجوب اإلمساك عن الفكر يف الّذات كام ُأِمروا، وسكتوا  السُّ
وقوفهم  من  ذلك  وأن  والتشكيل،  التكييف  حتريم  عىل  واتفقوا  العقل،  حلرية 
هو  بل  التوحيد،  يف  قادح  وغري  واملوجود،  الوجود  يف  شاّك  غري  وإمساكهم 
حقيقته« اهـ. فرتك التفكر يف ذات اهلل من التوحيد، ونحن مأمورون بالّتفكر يف 

خملوقات اهلل، ذلك أن الّتفكر يف اهلل يوصل إىل التشبيه والتجسيم هلل عّز وجّل.
احلشوية  قالت  »وكذلك  عساكر)2(:  ابن  احلافظ  قاله  ما  ذلك  ومن 
واملشّبهة: إن اهلل سبحانه وتعاىل ُيرى مكيًَّفا حمدوًدا كسائر املرئيات، وقالت 
املعتزلة واجلهمية والنجارية: إنه سبحانه ال ُيرى بحال من األحوال، فسلك 
ـ أي األشعرّي ـ ريض اهلل عنه طريقة بينهام فقال: ُيرى من غري حلول وال 
وال  حمدود)3(  غري  وهو  وتعاىل  سبحانه  هو  يرانا  كام  تكييف،  وال  حدود 

مكيَّف، فكذلك نراه وهو غري حمدود وال مكيَّف« اهـ.
ومن ذلك أيًضا قول اإلمام اخلّطايّب)4( يف باب الرّد عىل اجلهمية واملعتزلة 
عن حديث األَطيط، وهو من األحاديث املتشاهبة التي ال تؤخذ عىل ظاهرها 
بن  بن محاد وحممد  ثنا عبد األعىل  داود: حدَّ أبو  »قال  قال:  فقد  تؤّول  بل 

1 ( نقله عنه النووّي يف رشح مسلم، 25/5.
الفضل  أبو  السبتي  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض  القايض   
ت 544هـ، عامل املغرب، كان أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأيامهم، ويل 
قضاء سبتة، من تصانيفه: »الغنية« و»ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة 

أعالم مذهب اإلمام مالك«. األعالم، الزركيل، 99/5.
تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، ص150.  ) 2

3 ( أي ال حجم له، وال جيوز اعتقاد أن اهلل له حّد غري متناه نحن ال نعرفه ألّن اهلل منّزه 
عن احلّد كّله.

معامل السنن، اخلطايّب، 328/4.  ) 4
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املثنى وحممد بن بشار وأمحد بن سعيد الرباطّي قالوا: حدثنا وهب بن جرير 
حدثنا أيب قال: سمعت حممد بن إسحاق يدث عن يعقوب بن عتبة عن 
فقال:  أعرايّب  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أتى رسوَل  قال:  أبيه عن جده  بن مطعم عن  جبري 
وهلكت  األموال  وهنكت  العيال  وضاع  األنفس  ُجهدت  اهلل،  رسول  يا 
باهلل عليك!  فإنا نستشفع بك عىل اهلل ونستشفع  لنا  اهلل  فاستسق  األنعام، 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وسّبح  تقول؟«  ما  أتدري  »وحيك،  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
فام زال يسبح حتى عرف ذلك يف وجوه أصحابه، ثم قال: »وحيك إنه ال 
يستشفع باهلل عىل أحد من خلقه، شأن اهلل أعظم من ذلك، وحيك، أتدري ما 
اهلل؟ إن عرشه عىل سمواته هلكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئّط به 
حل بالراكب«. قال الشيخ: هذا الكالم إذا جرى عىل ظاهره كان  أطيط الرَّ
فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن اهلل وصفاته منفية، فُعِقل َأْن ليَس املراُد 
منه حتقيَق هذه الصفة وال حتديده عىل هذه اهليئة، وإنام هو كالم تقريب أريد 
به تقرير عظمة اهلل وجالله سبحانه، وإنام قصد به إفهام السائل من حيث 
الكالم  من  دّق  ما  بمعاين  له  علم  ال  جلًفا)1(  أعرابيًّا  كان  إذ  فهمه  يدركه 
وبام لطف منه عن درك األفهام، ويف الكالم حذف وإضامر فمعنى قوله: 
»أتدري ما اهلل؟« معناه أتدري ما عظمُة اهلل وجالله؟ وقوله: »إنه ليئِطُّ به« 
معناه أنه ليعجز عن جالله وعظمته حتى يئّط به، إذ كان معلوًما أن َأطيَط 
هبذا  فقرر  احتامله،  عن  ولعجزه  فوقه  ما  لقوة  يكون  إنام  بالراكب  حل  الرَّ
ليعلم  عرشه،  وارتفاع  وجالله  اهلل  عظمة  معنى  عنده  التمثيل  من  النوع 
شفيًعا  جيعل  ال  الذكر  وفخامة  القدر  وجاللة  الشأن  بعلّو  املوصوف  أن 
إىل من هو دونه يف القدر وأسفل منه يف الدرجة، وتعاىل اهلل عن أن يكون 

مشبًها بشىء أو مكيًَّفا بصورة َخْلٍق أو مدَرًكا بحّد، زبٺ ٿٿٿ 
يف  احلديث  هذا  البخارّي  وذكر  )الشورى(.  ٹٹرب  ٿٹ 
التاريخ من رواية جبري بن حممد بن جبري عن أبيه عن جده، ومل يدخله يف 

اهـ.  بزّي احلرض يف رقتهم ولني أخالقهم«  يتزّي  مل  الذي  1 ( »العريب اجللف اجلايف 
املصباح املنري، الفيومي اللغوي، مادة ج ل ف، ص41.
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اجلامع الصحيح« اهـ.
وقال اخلّطايّب أيًضا: »وليس قولنا: إن اهلل عىل العرش أي مماّس له أو 
متمّكن فيه أو متحّيز يف جهة من جهاته، بل هو خرب جاء به التوقيف، فقلنا 
زبٺ  ٿٿٿ ٿ ٹ ٹٹرب  التكييف  به ونفينا عنه 

)الشورى( وباهلل التوفيق« اهـ. نقله احلافظ ابن حجر العسقاليّن)1(.
ومن ذلك ما قاله احلافظ ابن حجر)2( يف رشحه حلديث النزول: »ومنهم 
عن  تعاىل  اهلل  منّزًها  اإلمجال،  طريق  عىل  به  مؤمنًا  ورد  ما  عىل  أجراه  َمن 
األئمة  عن  وغريه  البيهقّي  ونقله  السلف،  مجهور  وهم  والتشبيه،  الكيفية 

دين)4( واألوزاعّي)5( والليث)6(وغريهم« اهـ. ْفيانني)3( واحلَامَّ األربعة والسُّ

فتح الباري، ابن حجر، 413/13.  ) 1
فتح الباري، ابن حجر، 30/3.  ) 2

3 ( املقصود: سفيان الثورّي، ت 161هـ، سفيان بن سعيد بن مسوق الثوري أمري 
املؤمنني يف احلديث. له من الكتب »اجلامع الكبري« و»اجلامع الصغري« كالمها يف 
الكويّف،  اهلاليّل  عيينة  بن  سفيان  والثاين:   .104/3 الزركيل،  األعالم،  احلديث. 
قال  القدر،  كبري  العلم  واسع  ثقة  حافًظا  كان  املكّي،  احلرم  حمّدث  198هـ،  ت 
الشافعّي: »لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز« اهـ. له: »اجلامع يف احلديث«، 

و»كتاب يف التفسري«. األعالم، الزركيل، 105/3.
4 ( املقصود: مّحاد بن سلمة بن دينار، ت 167هـ، سمع من ابن أيب مليكة وهو أكرب 
ُنَعيم  وأبو  املبارك  وابن  جريج  ابن  منه  وسمع  وغريمها،  البنايّن  وثابت  له،  شيخ 
وخلق كثري، قال عنه أمحد بن حنبل: »مّحاد بن سلمة عندنا من الثقات، ما نزداد 
فيه كّل يوم إال بصرية« اهـ. سري أعالم النبالء، الذهبي، 6/14. ومّحاد اآلخر هو 
مّحاد بن زيد، ت 179هـ، العالمة احلافظ الثبت حمّدث سمع من أنس بن سريين 
وعمرو بن دينار وحممد بن واسع وغريهم، قال عنه أمحد بن حنبل: »مّحاد بن زيد 
من أئمة املسلمني، من أهل الدين« اهـ. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 6/14، 15.
عبد الرمحن بن عمرو بن يمد األوزاعّي، ت 157هـ، شيخ اإلسالم، وعامل أهل   ) 5
عليه  وعرض  هبا،  وتويف  بريوت  وسكن  البقاع،  يف  ونشأ  بعلبك،  يف  ولد  الشام، 

القضاء فامتنع. األعالم، الزركيل، 320/3.
 6 ( الليث بن سعد، ت 175هـ، اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم وعامل الّديار املرصية،=
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سألت  قال:  مسلم  بن  الوليد  »عن  الدارقطنّي)1(:  رواه  ما  ذلك  ومن 
هذه  عن  سعد  بن  والليث  الثورّي  وسفيان  أنس  بن  ومالك  األوزاعّي 

األحاديث التي فيها الرؤية وغري ذلك فقالوا: أْمِضها بال كيف« اهـ.
مع مالحظة أنه قد تستعمل »الكيفية« عىل معنى احلقيقة كام أوردها بعض 

األئمة، ألهنا وردت يف اللغة بمعنى احلقيقة، قال الشاعر: ]البسيط[
الِقَدِم يف  اجلبَّاِر  كيفّيُة  فكيف  ُيْدِرُكها املرُء  ليَس  املرِء  كيفيُة 

كيفيَتُه،  يعرُف  ال  املرَء  ألن  شك  أدنى  بال  احلقيقة  تعني  هنا  فالكيفية 
فاملراد هنا حقيقُته كام هو واضح. فحيث وردت عبارة: »والكيف جمهول« 
يف بعض املؤلفات املنسوبة إىل بعض املشاهري فمرادهم احلقيقة ال التجسيم، 
َوْهٌم  وهو  موهم،  ظاهرها  ألن  العبارة  هذه  استعامل  يصح  ال  كان  وإن 
احلّق  أهل  وإمجاع  نَّة  والسُّ الكتاب  من  الصحيح  الرشعّي  بالدليل  مدفوع 

عىل نفي الشكل واحلّد واجلسم عن اهلل الذي ليس كمثله شىء.
فال جمال ملن محل هذه اللفظة عىل التشبيه أي وصف استواء اهلل بكيفية 
ثم جعلها بمعنى التحيز أو اجللوس ملجرد متسكه بعبارة مروية ال تثبت عن 

أئمة العلم.
ّب« رواه السيوطّي يف تفسريه)2(.  وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال فِْكَرَة يف الرَّ
فمعرفة اهلل تعاىل ال ُتطَلُب بالوهم، ألّن اإلنساَن ومُهه يدور حول ما َألَِفُه 

= سمع عطاء بن أيب رباح وابن أيب مليكة ونافًعا العمرّي وغريهم كثري، وروى 
بن أيب  املبارك وآدم  ابن عجالن شيخه وابن هليعة وابن  عنه خلق كثريون منهم 

إياس وغريهم. األعالم، الزركيل، 248/5.
الصفات، الدارقطنّي، ص75.   ) 1

الدارقطني، أبو احلسن عيّل بن عمر بن أمحد البغدادّي احلافظ املجّود املقرئ من   
ببغداد، ولد سنة 306هـ. من مصنفاته: »السنن والعلل«.  القطن  أهل حملة دار 

تويّف سنة 385هـ. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 10/ 608، 612.
الدر املنثور يف التفسري باملأثور، السيوطي، 49/14.  ) 2
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من الشىء املحسوس الذي له حدٌّ وشكل وهيئة، وليس حمور االعتقاد عىل 
الوهم بل عىل ما يقتضيه العقُل الصحيح السليم الذي هو شاهد الرشع، 
ويفهم من هذا أن اهلل ال جيوز تصّوره بكيفية أو شكل أو مقدار أو مساحة 
أو لون أو كّل ما هو من صفات اخللق، ألّن اهلل تبارك وتعاىل ال جيوز أن 
يقاس باملخلوقات، فال يتصّور يف الوهم وال يتكّيف يف العقل وال تلحقه 
األوهام، واألفكار. والقرآن أثبت أّن اهلل تبارك وتعاىل ال تدركه األوهام. 
قال تعاىل: زبٿ ٹ  ٹڦرب )األنعام( َأي ال حتيط به األوهام، 

وعن أيب العالية، عن أيّب بن كعب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قول اهلل تعاىل: زبىث  
ّب«، قال ُأيَبّ ريض  يثحج  مج  جحرب )النجم(1 قال)2(: »ال فِْكَرَة يف الرَّ
ر فال تصل إليه أفكار العباد«، كذا قال  اهلل عنه)3(: »إليه ينتهي فكر َمْن تفكَّ
َمْن  فكر  ينتهي  »إليه  اآلية:  تفسري هذه  ُنعم)4( يف  أيب  ابن  املشهور  التابعّي 

تفّكر« اهـ.
وُيروى أن سيدنا أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه قال)5(: ]البسيط[

والبحُث عن ذاتِِه كفٌر وإرشاُكالعجُز عن َدَرِك اإلدراِك إدراُك

إذا عرَف أنَّ اهلل تعاىل موجوٌد بال مكاٍن وال كيفيٍة،   املعنى أنَّ اإلنسان 

 ) 1
)النجم(،  جحچ  مج   يثحج   چىث   اآلية:  تفسري  البغوي،  البغوي،  تفسري   ) 2
417/7. اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 115/17. الدر املنثور، السيوطّي، 

662/7. كنز العامل، املتقي، 369/3. 
رشح اإلرشاد، أبو القاسم األنصاري، ص58، 59.  ) 3

ث عن املغرية بن شعبة  4 ( اإلمام احلجة القدوة الرباين أبو احلكم البجيل الكويف، حدَّ
ابنه احلكم وعامرة بن  وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وليس باملكثر، روى عنه: 
بن  وفضيل  مردانبة  بن  ويزيد  مسوق  بن  وسعيد  غزوان  بن  وفضيل  القعقاع 

مرزوق وطائفة. سري أعالم النبالء، الذهبي، 64/5.
األشباه  البصائر يف رشح  عيون  غمز  ص160.  األسفراييني،  الدين،  التبصري يف   ) 5

والنظائر، أمحد بن حممد احلنفّي احلموّي، 454/3.
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موجوٌد ال ُيشبه املوجودات، ال َيتصّور يف حّقه مكاًنا وال هيئًة وال كيفية، 
ومل يبحث عن ذات اهلل، هذا يقال فيه: إنه عرف اهلل.

تبارك  باهلل  يكفر  فهذا  اهلل  ر  يتصوَّ أن  ويريد  بذلك  يكتفي  ال  الذي  أما 
أو  نورانية  كتلة  أنه  أو  اإلنسان  مثل  تعاىل  أنه  إىل  يذهب  وتعاىل ألّن ومهه 
ره جساًم قاعًدا فوق العرش والعياذ باهلل، وهذا الذي قال عنه سّيدنا  يتصوَّ

أبو بكر ريض اهلل عنه: »والبحث عن ذاته كفر وإرشاك« اهـ.
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 الباب الأول
الف�سل الأول

اأقوال اأئمة ال�سلف يف تنـزيه اهلل عن اجل�سمية
الّسلف هم أهل القرون الثالثة األوىل، وقد جاءت يف مدحهم أحاديث 
عن النبّي عليه الصالة والسالم منها قوله)1(: »َخرْيُ الُقُروِن َقْرين ُثمَّ الِذيَن 
يلوَنم ُثمَّ الِذيَن َيُلوَنُم« أي الذين هم يف القرن الذي أنا فيه ثم بعد ذلك من 
جاء بعدهم ثم بعد ذلك من جاء بعدهم. والقرن عىل أحد تفسريين مائة 
سنة، وهذا معروف يف لغة العرب، وعىل ذلك ُفّس احلديث بأهل الثالثامئة 
األوىل كام بنّي ذلك احلافظ ابن عساكر يف كتابه تبيني كذب املفرتي)2( ودخل 
فيهم اإلمام أبو احلسن األشعرّي واإلمام أبو منصور املاتريدّي)3(  ريض اهلل 
عاش  فإنه  عنه  اهلل  ريض  الطحاوّي  جعفر  أبو  اإلمام  أيًضا  ومنهم  عنهام، 

أغلب حياته قبل انتهاء القرن الثالث وُتويف يف أوائل الرابع.
أهل  منهج  عن  فانحرفت  السنني  بمئات  بعدهم  الوهابية  جاءت  ثم 
الّسنة واجلامعة فشّبهوا اهلل بخلقه ونسبوا له اجللوس، والعياذ باهلل، وغري 

ذلك من الصفات القبيحة التي ال تليق باهلل سبحانه وتعاىل.
 وقد قال الشيخ ابن عابدين احلنفّي)4( يف الوهابية: »مطلب يف أتباع ابن

صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشهادات، باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا   ) 1
أشهد، 224/3.

تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، ص146.  ) 2
3 ( حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي، ت 333هـ، من أئمة علامء الكالم 
نسبته إىل ماتريد )حملة بسمرقند( ـ وكان إماَم أهل السنّة ريض اهلل عنه ـ. من كتبه: 

»التوحيد«، و»أوهام املعتزلة« و»اجلدل«. األعالم، الزركيل، 19/7.
حاشية رد املحتار، ابن عابدين احلنفّي، 262/4.  ) 4

الديار  حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، ت 1252هـ، فقيه   
و»رفع=  املختار«،  الدر  عىل  املحتار  »رد  له:  دمشق.  يف  ووفاته  مولده  الشامية، 



44

عبد الوّهاب اخلوارج يف زماننا، كام وقع يف زماننا يف أتباع ابن عبد الوهاب 
مذهب  ينتحلون  وكانوا  احلرمني،  عىل  وتغلبوا  نجد  من  خرجوا  الذين 
اعتقادهم  خالف  َمن  وأنَّ  املسلمون،  هم  أهنم  اعتقدوا  لكنهم  احلنابلة، 

نَّة وَقْتَل علامِئهم« اهـ. مرشكون، واستباحوا بذلك َقْتَل أهِل السُّ
وأما تسمية الوهابية أنفسهم »سلفية« فكذب ظاهر، فال جيوز تسميتهم 
مذهب  عىل  أهنم  الناس  ليومهوا  أنفسهم  عىل  أطلقوه  الذي  االسم  هبذا 
به  هم  سامَّ الذي  االسم  هو  االسم  وهذا  وهابية،  ون  يسمَّ إنام  السلف، 

املسلمون مـن أول ظهورهم، وذلك من نحو ثالثامئة سنة إىل يومنا هذا.

السلف يف اللغة:
هم َمن سبق، قال اجلوهرّي)1(: »َسَلَف َيْسُلُف َسَلًفا، أي مىض، والقوُم 
َأْسالٌف  واجلمع  املتقّدمون،  آباؤه  الرجل:  وَسَلُف  املتقّدمون،  ُف:  الُسالَّ

ٌف« اهـ. وُسالَّ

السلف يف االصطالح:
فيه  مراء  ال  الذي  الصحيح  احلّق  أن  »اعلم  اهلل)2(:  رمحه  الغزايّل  قال 
عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني الصحابة والتابعني ريض اهلل 

عنهم« اهـ.
أهل   من  كان  ومن  التابعني  أتباع  إليهم  يضيف  من  العلم  أهل  ومن 

القرون الثالثة األوىل املفّضلة.

األعالم،  املختوم«.  و»الرحيق  املختار«،  الدر  عىل  احللبي  أورده  عام  =األنظار 
الزركيل، 42/6.

الصحاح، اجلوهرّي، مادة س ل ف، 326/1.   ) 1
اجلوهرّي إسامعيل بن محاد، ت 393هـ، أبو نرص، لغوّي من األئمة. أشهر كتبه   
احلجاز  إىل  وسافر  صغرًيا،  العراق  دخل  العروض،  يف  كتاب  وله  »الصحاح«، 
فطاف البادية، وعاد إىل خراسان، ثم أقام يف نيسابور. األعالم، الزركيل، 313/1.

إجلام العوام، الغزايّل، ص 51.  ) 2
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اجلسمية  عن  تعاىل  اهلل  تنــزيه  يف  طريقتهم  عىل  ومن  السلف  وأقوال 
ا، وسنذكر بعًضا منها يف هذا الكتاب. ولوازمها كثرية جدًّ

وليعلم أن أهل الّسنة واجلامعة هم مجهور األمة املحمدية وهم املوافقون 
وهي  االعتقاد  أصول  أي  املعتقد  يف  تبعهم  ومن  الصحابة  عليه  كان  لِـاَم 
السالم  عليه  جربيل  بحديث  املشهور  احلديث  يف  املذكورة  الستة  األمور 
ُتؤِمَن باهلل ومالئكتِِه وكتبِِه  والذي فيه أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال)1(: »اإليامُن أْن 
يف  تقّدم  كام  هؤالء  وأفضل  ورّشِه«،  خرِيِه  والَقَدِر  اآلِخِر  واليوِم  ورسلِِه 
احلديث أهل القرون الثالثة األوىل، وهم املرادون أيًضا بحديث الرتمذّي)2( 
وغريه: »أوصيُكم بأصحايب ُثمَّ الذيَن َيلوَنُم ُثمَّ الذين َيُلوَنم«، وفيه قوله 
ِمَن  الواِحِد وهَو  يطاَن مَع  الشَّ فإنَّ  اُكم والُفْرَقَة،  »عليُكم باجلامَعِة وإيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
اجَلاَمَعَة« صّححه احلاكم)3(،  فْلَيلَزِم  اجَلنَِّة  ُبحُبوَحَة  أراَد  فَمْن  أبعُد،  االثننِي 
َة  وهم املرادون أيًضا باجلامعة الواردة يف ما رواه أبو داود)4(: »وإنَّ هذِه امللَّ
ستفرتُق عىل ثالٍث وسبعنَي فرقًة، ثنتاِن وسبعوَن يف النَّاِر وواحدٌة يف اجلنَِّة 
وهَي اجلامعُة«. واجلامعة هم السواد األعظم، وليس معناه هنا صالة اجلامعة 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  عنه  اهلل  ريض  ثابت)5(  بن  زيد  حديث  ذلك  يوضح  كام 

صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإليامن، باب اإليامن واإلسالم والقدر، 28/1.   ) 1
سنن الرتمذّي، الرتمذي، 35/4.  ) 2

حممد بن عيسى بن سورة بن مسلم السلمي الرتمذي أبو عيسى، ت 279هـ، من   
أئمة علامء احلديث وحفاظه من أهل ترمذ تتلمذ للبخاري، قام برحلة إىل خراسان 
واحلجاز وعمي يف آخر عمره، وكان يرضب فيه املثل يف احلفظ، مات برتمذ. من 
احلديث.  والعلل« يف  و»التاريخ  النبوية«،  و»الشامئل  الكبري«،  »اجلامع  تصانيفه: 

األعالم، الزركيل، 322/6.
املستدرك، احلاكم، كتاب العلم، 199/1.  ) 3

سنن أيب داود، أبو داود، كتاب الطب، 198/4.  ) 4
5 ( زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي، أبو خارجة صحايب من األكابر، 
ت 45هـ، كان كاتب الوحي، ولد يف املدينة ونشأ بمكة وهاجر مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
 ابن إحدى عرشة سنة وتعلم وتفقه يف الدين، كان عمر ريض اهلل عنه يستخلفه=
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قال)1(: »ثالٌث ال ُيَغلُّ عليهنَّ قلُب مسلٍم: إخالُص العمِل هلل، ومناصحُة 
والِة األمِر، ولزوُم اجلامَعِة، فإنَّ دعوَتُم ُتـحيُط ِمن ورائِِهْم)2(«.

أهنم  عليهم  الغالب  ولكن  تفصيليًّا،  تأوياًل  أّول  من  منهم  السلف  ثّم 
يؤّولون اآليات املتشاهبات تأوياًل إمجاليًّا باإليامن هبا واعتقاد أن هلا معنًى 
اآليات  إىل  اآليات  تلك  وا  ردُّ بل  تعيني،  بال  وعظمته  اهلل  بجالل  يليق 
ٹٹرب  ٹ  ٿ  ٿٿٿ  زبٺ   تعاىل:  كقوله  املحكمة 
مل  عليها  يتكلمون  أو  اآليات  ُيسألون عن هذه  كانوا  )الشورى(، وعندما 
يكونوا ُيفّصلون يف تفسريها يف الغالب، إنام كانوا ُيعطون معنًى إمجاليًّا فيه 
تنزيه اهلل عن مشاهبة املخلوقني، كام قال اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه)3(: 
»آمنُت بام جاء عن اهلل عىل مراد اهلل، وبام جاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل مراد 
إليه  تذهب  قد  ما  عىل  ال  عنه  اهلل  ريض  الشافعيُّ  يعني  اهـ.  اهلل«  رسول 
األوهام والظنون من املعاين احلسّية اجلسمية التي ال جتوز يف حق اهلل تعاىل، 
وكام قال أيًضا اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه)4(: »استوى كام أخرب ال 
كام خيُطر للبرش« اهـ. معناه ليس كاجللوس وغري ذلك مما يتصّوره ويتخّيله 
البرش. وكام قال اإلمام مالك ريض اهلل عنه)5(: »االستواء معلوم والكيف 
غري معقول« اهـ. يعني أن االستواء معلوم أنه ورد يف القرآن لكن ال ُيعقل 
أن ُينسب الكيف إىل اهلل، ويف رواية عنه ريض اهلل عنه أنه قال: »والكيف 

= عىل املدينة إذا سافر. األعالم، الزركيل، 57/3.
صحيح ابن حبان، ابن حبان، 455/2.  ) 1

280/2: »احلديث: »فإنَّ  النهاية يف غريب احلديث واألثر  ابن األثري يف  2 ( قال 
السنة  أهل  يريد  َوَرائِِهم« أي حتوطهم وتكنفهم وحتفظهم،  ِمْن  حُتِيُط  دعوَتُم 

دون أهل البدعة« اهـ.
دفع شبه من شبه ومترد، تقي الدين احلصني، ص56.  ) 3

4 ( الربهان املؤيد، اإلمام أمحد الرفاعي، ص24. دفع شبه من شبه ومترد، تقي الدين 
احلصني، ص17. 

األسامء والصفات، البيهقي، ص408.  ) 5
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مرفوع« عن اهلل فاستواؤه سبحانه ليس كاستواء خملوقاته كام مرَّ سابًقا.
اآليات  تلك  تأويل  يف  يفّصلون  ال  كانوا  أهنم  السلف  بني  فالغالب   
انترشت  كام  ليس  زماهنم،  يف  قليلة  كانت  البدع  أّن  والسبب  املتشاهبات، 
بعدهم، وكانت أفهام الناس قوّية، فكان يكفي أن يقال هلم: ال كصفات 

. املخلوقني، ليفهموا نفي كّل ما كان من صفات اخللق عن اهلل عزَّ وجلَّ
فالتأويل اإلمجايل هو الذي غلب عىل السلف الصالح وهو قوهلم: بال 
كيف، إال أنه ثبت عن بعض من السلف التأويل التفصييل، فنفي التأويل 
التفصييّل عن السلف كام زعم بعض املجسمة مردود بام يف صحيح البخارّي 

يف كتاب تفسري القرآن)1(، وعبارُته هناك: »سورة القصص زبڳ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ ڻرب إال ُملكه« اهـ. فملك اهلل صفة من صفاته األزلية ليس 
الضحك  املوضع كتأويل  للمخلوقني، وفيه غري هذا  يعطيه  الذي  كامُللك 
عباس  بن  اهلل  عبد  اجلليل  الصحايّب  كذلك  بالرمحة)2(.  احلديث  يف  الوارد 
ريض اهلل عنهام أّول تأوياًل تفصيليًّا يف بعض اآليات وذلك كتأويله لقوله 
تعاىل: زبہ  ھ  ھھھ حئرب )النور( فإنه تأّول اآلية بمعنى 

»هادي أهل السموات واألرض«)3( اهـ.4
النبيَّ صلوات اهلل وسالمه عليه قال)5(:  وروى أنس ريض اهلل عنه أن 

القصص،  سورة  تفسري  القرآن،  تفسري  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 1
.141/6

األسامء والصفات، البيهقي، ص470. واملراد أن اهلل تعاىل ريض عن فعل هذين   ) 2
الزوجني اللذين آثرا ضيفهام عىل نفسيهام وأوالدمها.

3 (  صحيفة عيّل بن أيب طلحة عن ابن عباس، عيل بن أيب طلحة الوالبي، 86/1.
 ) 4

وله  ذّر،  أيب  حديث  من  الشيخ  أليب   536/6 اإلحياء  رشح  يف  بيدّي  الزَّ 5 ( عزاه 
شاهد موقوف عىل ابن عباس رواه البيهقّي يف األسامء والصفات ص420 بلفظ: 
«، ذكره احلافظ ابن حجر يف  ُروا يف ذاِت اهلل عزَّ وجلَّ ُروا يف ُكّل شىٍء وال َتَفكَّ »َتَفكَّ

فتح الباري، 383/13، وعزاه للبيهقّي وقال: »موقوف وسنده جيد« اهـ.
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ُروا يف اخلالِِق« اهـ. ُروا يف اخَلْلِق وال َتَتَفكَّ »َتَفكَّ
وإذا علم ذلك فإنا سنرشع بذكر أقواٍل وردت عن بعض أئمة السلف 
الصالح يف تنزيه اهلل عن اجلسمية، لبيان أن هذا هو منهجهم ريض اهلل عنهم.

اأقوال الإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه )ت40هـ(
عند  األمة  هذه  من  قوم  »سريجع  عنه)1(:  اهلل  ريض  عيّل  اإلمام  قال 
اقرتاب الساعة كفاًرا« فقال رجل: يا أمري املؤمنني، كفرهم بامذا أباإلحداث 
باجلسم  فيصفونه  خالقهم  ينكرون  باإلنكار،  »بل  قال:  باإلنكار؟  أم 
واألعضاء)2(« اهـ. ومعنى سؤاله: أباإلحداث؟ أي هل يكفرون بوصفهم 

له تعاىل بام اليليق به.
وقال ريض اهلل عنه)3(: »من زعم أّن إهلنا حمدود فقد جهل اخلالَق املعبود« 
أو كبرًيا، فاحلدُّ  التوحيد ما له حجم صغرًيا كان  اهـ. واملحدود عند علامء 
ة حمدودة والعرش حمدود والنور  رَّ عندهم هو احلجم صغرًيا كان أو كبرًيا، فالذَّ

والظالم والريح كلٌّ حمدود. قال اهلل تعاىل: زبٱ ٻ ٻٻ ٻ 
من  مها  واألرض  السموات  )األنعام(،  پٺرب  پ  پپ  
فيها  فاآلية  اللطيفة،  األجسام  من  مها  والظالم  والنور  الكثيفة،  األجسام 
علاًم  يشبهها،  ال  وهو  واللطيفة  الكثيفة  لألجسام  خالٌق  اهلل  أن  عىل  دليل 
أنَّ اجلسم الكثيف هو ما ُيضبط باليد كاإلنسان والشجر والشمس واملاء، 

نجم املهتدي ورجم املعتدي، ابن املعلم القريّش، ص551.   ) 1
ابن املعلم هو حممد بن حممد بن عثامن بن عمر بن عبد اخلالق بن حسن القريّش   
وويل  فاضاًل،  كان  660هـ،  شوال  يف  ولد  الدين،  حميي  بن  الدين  فخر  املرصّي 
الدرر  بدمشق.  725هـ  سنة  تويف  مصنفات،  وله  وأذرعات،  اخلليل  بلد  قضاء 

الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر، 197/4.
الوجه  عىل  وجوده  أثبت  وما  عَرَفُه  ما  واألعضاء  باجلسم  اهلل  وصف  الذي  2 ( ألّن 
الالئق به فيكون منكًرا لوجود اهلل. املجّسمة يعرتفون باللسان بوجود اهلل لكنّهم 

يعبدون غريه، يعبدون شكاًل وصورة، فهم مرشكون أنكروا ما يليق به سبحانه.
حلية األولياء، أبو نعيم األصبهاين، 73/1.  ) 3
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وأما اجلسم اللطيف فهو ما ال ُيضبط باليد كالنور والظالم والروح واهلواء، 
تعاىل:  قال  وكمية،  وحجم  ومقدار  حّد  هلا  واللطيفة  الكثيفة،  واألجسام 
زبڎ ڎ ڈ ڈژرب )الرعد(، فالتحيُّز يف املكان واجلهة من 
ة هي أصغر حجم خلقه اهلل مما تراه  رَّ صفات احلجم، واهلل ليس حجاًم. والذَّ
العيون وهي اهلََباء. وهناك شىء يطلق عليه علامء التوحيد »اجلَْوَهر الَفْرد« 
وهو أصغر حجم خلقه اهلل وهو ال ُيرى بالعني املجّردة وهو اجلزء الذي 
ال يتجّزأ. فاحلّد معناه احلجم، وليس معنى املحدود خمصوًصا فقط بام له 

حجم صغري بل َمن كان له حجم كبري هو حمدود أيًضا.
وروى احلافظ أبو ُنَعيم األصبهاين)1(: »عن النعامن بن سعد، قال: كنت 
بالكوفة يف دار اإلمارة ـ دار عيّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ـ إذ دخل علينا 
اليهود،  بالباب أربعون رجاًل من  يا أمري املؤمنني  نوف بن عبد اهلل فقال: 
ربَّك  لنا  ِصْف  يا عيّل،  له:  قالوا  يديه  بني  فلاّم وقفوا  فقال عيّل: عيلَّ هبم، 
هذا الذي يف السامء)2(، كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان؟ وعىل أّي شىء 

كان؟
تبالوا أاّل  اليهود، اسمعوا مني وال  فاستوى عيلٌّ جالًسا وقال: »معرش 
ليس له بداية ـ، وال  ـ أي  يبُد ممّا  تسألوا أحًدا غريي، إن ريب هو األول مل 
ـ أي ليس كام يقتيض  ـ أي ال يّل يف شىء ـ، وال حالٌّ ومًها   ممازج معام 
الوهم ـ، وال شبح ُيَتَقىص ـ أي ليس جساًم ـ، وال حمجوب فيحوى  ـ أي 
ال يويه مكان ـ، وال كان بعَد أن مل يكن فيقال حادث، بل جلَّ أن ُيَكيَّف 
وال  األزمان  الختالف  يزول  وال  يزل  مل  بل  كان،  كيف  لألشياء  املكّيف 

حلية األولياء، أبو ُنَعْيم األصبهاين، 72/1، 73.   ) 1
من  مؤرخ  حافظ  نعيم،  أبو  430هـ،  ت  األصبهايّن،  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد   
الثقات يف احلفظ والرواية. ولد ومات يف أصبهان. من تصانيفه: »حلية األولياء 
وطبقات األصفياء«، و»معرفة الصحابة«، و»طبقات املحدثني والرواة«. األعالم، 

الزركيل، 157/1.
2 ( يزعم اليهود أن اهلل يسكن السامء وجيلس عىل العرش، وهذا ضّد املعتقد احلق.
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باأللسن  ينعت  باألشباح، وكيف  بعد شأن، وكيف يوصف  لتقّلب شأن 
الفصاح، َمن مل يكن يف األشياء فيقال بائن)1(، ومل يبن عنها فيقال كائن، بل 

هو بال كيفية« اهـ.
ثم قال: »علمه باألموات البائدين كعلمه باألحياء املتقّلبني، وعلمه بام 
يف السموات العىل كعلمه بام يف األرض السفىل وعلمه بكل شىء، ال حترّيه 
اللغات، سميع لألصوات املختلفة بال جوارح له  األصوات، وال تشغله 
قّيوم، سبحانه كّلم موسى تكلياًم  مؤتلفة، مدّبر بصري، عامل باألمور، حيٌّ 
بال جوارح وال أدوات، وال شفة وال هَلَوات)2(، سبحانه وتعاىل عن تكييف 
الصفات، من زعم أن إهلنا حمدود، فقد جهل اخلالق املعبود« اهـ. فمن زعم 

أن اهلل حمدود أي له حّد فقد جهل خالقه ألنَّ معرفته باهلل مل تصّح.
اهلل  كّرم  عليًّا  أن  البغدادّي)3(  منصور  أبو  األستاذ  م  املقدَّ اإلمام  وروى 
وجهه قال: »كان اهلل وال مكان، وهو اآلن عىل ما عليه كان« اهـ. أي بال 
مكان، ألنَّه تعاىل موجود بال كيٍف وال مكان، فلو كان هلل تعاىل مكان وِجهة 
لكان له أمثال وأبعاد وطول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان حُمَدًثا 

ه بِالطول والعرض والُعمق. خملوًقا حمدوًدا له حجم حمتاًجا ملِن حدَّ

1 ( اهلل ال يشبه أحًدا من خلقه.
َفُة عىل احلَْلِق َأو ما بني ُمنَْقَطِع أْصل الِلساِن إىل ُمنَْقَطِع القْلِب  2 ( »اللَّهاُة: اللَّْحَمُة امُلرْشِ
يٌّ وَلـَهاٌء ولِـَهاٌء« اهـ. القاموس  يٌّ وهِلِ من أْعىَل الَفِم، واجلمُع: هَلَواٌت وهَلَياٌت وهُلِ

املحيط، الفريوزأبادي، مادة ل هـ ا، ص 1718.
الفرق بني الفرق، البغدادّي، ص 333.   ) 3

أئمة األصول.  متفنن، من  األسفرايينّي، ت 429هـ، عامل  بن طاهر  القاهر  عبد   
فاستقر  خراسان  إىل  ورحل  بغداد،  يف  ونشأ  ولد  عرصه،  يف  اإلسالم  صدر  كان 
يف نيسابور، وفارقها عىل أثر فتنة الرتكامن، قال السبكي: »ومن حسات نيسابور 
اضطرار مثله إىل مفارقتها« اهـ. ومات يف أسفرائني. كان يدّرس يف سبعة عرش فنًّا. 
من تصانيفه: »أصول الدين«، و»الناسخ واملنسوخ«، و»تفسري أسامء اهلل احلسنى«، 
بني  و»الَفْرق  واآليات«،  األخبار  يف  املتشاهبات  و»تأويل  القدرية«،  و»فضائح 

الِفَرق«. األعالم، الزركيل، 48/4.
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روى البغدادّي أّن اإلمام عليًّا ريض اهلل عنه قال:  ويف الكتاب نفسه)1( 
»إن اهلل تعاىل خلق العرش إظهاًرا لقدرته ومل يتخْذه مكاًنا لذاته« اهـ. روامها 
يف بيان األصول التي اجتمع عليها أهل السنّة. فاهلل تبارك وتعاىل هو خالُق 
كلها،  األماكن  وخالق  والكريّس  والعرش  واألرضني  السبع  مـوات  السَّ
لذلك ال جيوز أن ُيعتقد أنَّ اهلل تعاىل موجود يف مكان أو يف كل األمكنة أو 
امء، أو ُمتمّكن وجالس عىل العرش، أو ُمنَبّث ومنترش يف  أنَّه موجود يف السَّ
ه عن هذه  الفضاء، أو أنَّه قريٌب منا أو بعيٌد باملسافة، تعاىل اهلل سبحانه وتنـزَّ

الكيفيات كلها.
وقد سئل اإلمام عيّل ريض اهلل عنه)2(: »أين كان رّبنا قبل أن خيلق السامء 
واألرض؟« فقال: »أين توجب املكان وكان اهلل عّز وجّل وال مكان« اهـ.

ويف كتاب بحر الكالم)3( أليب املعني النسفي)4( عن سّيدنا عيّل ريض اهلل 
عنه أّنه سئل: أين كان رّبنا قبل أن خيلق العرش فقال ريض اهلل عنه: »أين 

سؤال عن املكان، وكان اهلل وال مكان وال زمان، وهو اآلن كام كان« اهـ.
وقال ريض اهلل عنه أيًضا)5(: »إن الذي أّين األين ال أين له، وإّن الذي 
إىل  املكان ال يتاج  الذي خلق  أن  اهـ. ومعناه  له«  الكيف ال كيف  كّيف 
املكان، والذي خلق الكيفّيات ـ وهي كل ما كان من صفات املخلوقني ـ 

ال كيف له.
وقوله: »إن الذي أّين األين ال أين له« معناه أن اهلل موجود ال مكان له، 

الفرق بني الفرق، البغدادّي، ص333.  ) 1
العقد الفريد، ابن عبد ربه األندليس، 92/2.  ) 2

بحر الكالم، أبو املعني النسفي، ص117.  ) 3
ت  احلنفي،  النسفي  املعني  أبو  مكحول،  بن  معبد  بن  حممد  بن  حممد  بن  4 ( ميمون 
508هـ، عامل باألصول والكالم. كان بسمرقند وسكن بخارى. من كتبه: »بحر 
الكالم «، و»تبرصة األدلة« يف الكالم، و»التمهيد لقواعد التوحيد«، و»العمدة يف 

أصول الدين«. األعالم، الزركيل، 341/7.
التبصري يف الدين، األسفراييني، ص162.  ) 5
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ألن اهلل خلق املكان وكان موجوًدا قبله بال مكان وال جهة، وال يزال اهلل كام 
كان يف األزل بال مكان وال جهة.

وقوله: »وإن الذي كّيف الكيف ال كيف له« أي أن اهلل هو خالق األجرام 
وصفاهتا، فال جيوز أن يكون ِجْرًما أو أن يتصف بصفات اجِلْرم، واجِلْرم هو 
م، ألنَّ حْكم الوهم ُيؤّدي  ر وال بالتوهُّ اجلسم. فمعرفة اهلل ال ُتطلب بالتصوُّ
بوجود  يعتقدوا  أن  يقبلون  ال  جهلهم  شدة  من  اجلهال  بعض  الغلط.  إىل 
دون  موجود  بوجود  نعتقد  كيف  يقولون:  روه،  يتصوَّ أن  دون  تعاىل  اهلل 
ره؟ هؤالء يقال هلم: اهلل تبارك وتعاىل ال جيوز أن ُتطَلَب معرفته  أن نتصوَّ
َر  ر، لذلك مهام أتعب اإلنساُن فْكَرُه ليتصوَّ ر ألن اهلل ليس شيًئا ُيتصوَّ بالتصوُّ
ر  اهللَ بزعمه لن يصل إىل نتيجة صحيحة ألن اهلل ال صورة له، فكيف ُيَتَصوَّ
به  حتيط  ال  ما  م  ُيَتَوهَّ فكيف  له،  كيف  ال  تعاىل  وألنه  صورة.  له  ليس  ما 
األوهام وهو خالقها وخالق كّل وهم. ونحن لسنا مكلفني باتباع الوهم، 
بل نحن مكلفون باّتباع الرشع، والقرآن أثبت أن اهلل تبارك وتعاىل ال تدركه 
األوهام واألفكار، قال تعاىل: چٿ  ٹٹڦچ )األنعام( َأْي 

ال حُتِيُط به األوهاُم)1(.
چٺ   قال:  وهو  الّصَوِر  خالق  أي  املَصّور  اهلل  أسامء  من  بل 
وال  خلقه  من  شيًئا  يشبه  ال  أنه  عىل  ليدّلنا  )الشورى(  ٿٿچ 
إال  بذلك  يّتصف  وال  التخاطيط،  هي  والّصورة  شىء،  خلقه  من  يشبهه 

)االنفطار(،  ڃڃچ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چڄ   تعاىل:  اهلل  قال  خملوق، 
وليس  خالق  واهلل  املخلوق،  صفة  وتلك  به،  ركَّ من  إىل  حمتاج  ب  واملركَّ

بمخلوق. 
يقبله  الذي  وهذا  الرشع،  أثبته  الذي  هذا  العقوُل،  تعاىل  اهلل  تبلغ  وال 
تعاىل  اهلل  هداهم  نَّة  السُّ وأهل  للرشع،  شاهد  السليم  العقل  ألن  العقل، 
الذين ال تقبل عقوهلم إال  التي توافق الرشع والعقل. أما أولئك  للمعاين 

مفاتيح الغيب، الرازي، 98/13.  ) 1
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روا اهلل فمحرومون من هذا، حمرومون من التفكر الذي أمرنا اهلل  أْن يتصوَّ
تعاىل به يف قوله سبحانه: زبھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭرب )األعراف(. فاهلل تعاىل أمرنا بالتفكر يف مصنوعاته )أي 
خملوقاته( حتى نعرَف أنه ال يشبهها، وهذه اآلية تأمرنا بالتفكر يف خملوقات 
اهلل سبحانه وتعاىل، والتفكر يف خلق اهلل مطلوب، ألنه يقّوي اليقني بوجود 
اهلل وقدرته وعلمه، أما التفكر يف ذات اهلل فممنوع، ألنه سبحانه وتعاىل ال 

يشبه شيًئا، فال يمكن لنا تصّوره يف نفوسنا.
 قول ال�سيدة اأم �سلمة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها)1(

)ت 62هـ( وربيعة بن اأبي عبد الرحمـن)2( )ت 136هـ(
 روى الاللكائّي)3( عن أم سلمة ريض اهلل عنها واإلمام الفقيه ربيعة بن أيب
عبد الّرمحن أهّنام قاال: »االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإلقرار 
به إيامن واجلحود به كفر« اهـ. ومرادمها بقوهلام: »غري جمهول« أنه معلوم 
»االستواء  وهي:  الاللكائّي  عند  أخرى  رواية  بدليل  القرآن  يف  وروده 

1 ( هند بنت سهيل املعروف بأيب أمية ويقال اسمه حذيفة، ويعرف بزاد الراكب بن 
املغرية، ت 62هـ، القرشية املخزومية، أم سلمة ريض اهلل عنها، من زوجات النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، تزوجها يف الّسنة الرابعة للهجرة، وكانت من أكمل النساء عقاًل وخلًقا ريض 
اهلل عنها، وهي قديمة اإلسالم، وكان هلا »يوم احلديبية« رأي أشارت به عىل النبّي 
ملسو هيلع هللا ىلص دلَّ عىل وفور عقلها، وكانت وفاهتا باملدينة. األعالم، الزركيل، 97/8، 98. 

طبقات ابن سعد، ابن سعد، 60/8، 61.
املنكدر،  آل  الفقيه موىل  املديّن  التيمّي  أبو عثامن  الرمحن اإلمام  بن أيب عبد  2 ( ربيعة 
ت 136هـ، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب والقاسم بن حممد، وعنه 
سفيان ومالك واألوزاعّي. وكان إماًما حافًظا فقيًها جمتهًدا بصرًيا بالرأي، ولذلك 

يقال له: ربيعة الرأي. تذكرة احلفاظ، الذهبّي، 119/1.
رشح الّسنة، الاللكائّي، 441/3، 442.  ) 3

هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي أبو القاسم الاللكائّي، ت 418هـ،   
وخرج  بغداد  استوطن  طربستان،  أهل  من  الشافعية  فقهاء  من  للحديث  حافظ 
األعالم،  الّسنة« و»السنن«.  له: »رشح  الدينور فامت هبا كهاًل.  إىل  أيامه  يف آخر 

الزركيل، 71/8.
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وأن  اجللوس  بمعنى  أنه  يعنيان  وال  القرآن،  يف  مذكور  أي  اهـ.  مذكور« 
قول  تكملة  زعمهم  ويرّد  املشبهة!  بعض  زعم  كام  جمهولة  اجللوس  كيفية 
به إيامن  أم سلمة وربيعة ريض اهلل عنهام: »والكيف غري معقول واإلقرار 
ُيْعَقُل  واجلحود به كفر« فإن معناه أن االستواء بمعنى اهليئة كاجللوس ال 
أعضاء  ذي  من  إال  يصح  ال  اجللوس  ألن  العقل  يقبله  ال  أي  اهلل  حق  يف 
كاأللية والركبة، تعاىل اهلل عن ذلك، فال معنى لقول بعضهم: »االستواء 
معلوم والكيفية جمهولة«)1( يقصدون باالستواء جلوًسا كيفّيته غري معلومة، 
اهلل  وَوْصُف  بأعضاء،  إال  يكون  ال  كان  كيفام  اجللوس  ألّن  ضالل  وهذا 
حنبل  بن  أمحد  اإلمام  قال  فقد  كجلوسنا«  »ال  بزيادة  ولو  كفر  باجللوس 
اهـ. وهؤالء  كاألجسام«  اهلل جسم ال  يقول  من  »يكفر  عنه)2(:  اهلل  ريض 
يومهون الناس أن هذا هو مراد اإلمام مالك ريض اهلل عنه بام روي عنه ومل 
يثبت: »والكيف جمهول«، ولو ثبت ـ وهو مل يثبت ـ لكان مراده ما قّدمناه 
وهو أنه ال تصل إىل حقيقته العقول واألذهان، والتعبري بذلك ال يثبت فال 

يغرت بتموهيات املشبهة.
قول الإمام زين العابدين)3( ر�سي اهلل عنه )ت 94هـ(

عنهم:  اهلل  ريض  عيّل)4(  بن  احلسني  بن  عيّل  العابدين  زين  اإلمام  قال 

1 ( هذا اللفظ مل يثبت عن اإلمام مالك ريض اهلل عنه وال غريه من األئمة إسناًدا فال 
اعتداد به.

2 ( ذكر ذلك املحدث الفقيه بدر الدين الزركيش يف تشنيف املسامع، 648/4.
احلسن،  أبو  ت94هـ،  القريّش  اهلاشمّي  طالب  أيب  بن  عيّل  بن  احلسني  بن  3 ( عيّل 
يقال  والورع.  احللم  يف  املثل  هبم  يرضب  كان  من  أحد  العابدين.  بزين  امللقب 
الذي تويف مع والده يف  بينه وبني أخيه »عيّل األكرب«  للتمييز  له: »عيّل األصغر« 
كربالء، مولده ووفاته باملدينة. وليس للحسني »السبط« ريض اهلل عنه عقب إال 
منه. األعالم، الزركيل، 277/4. وفيات األعيان، ابن خلكان، 320/1. طبقات 

ابن سعد، ابن سعد، 156/5. صفة الصفوة، ابن اجلوزّي، 52/2.
بيدّي، 380/4.  إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 4
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»أنت اهلل الذي ال يويك مكان« اهـ. وقال: »سبحانك ال حُتّس وال مُتّس 
وال جُتّس)1(« اهـ. فاحلسُّ واملسُّ واجلسُّ يقتيض احلجمية، وهي عن ذات 

اهلل منفية أي مستحيلة ألنَّ اهلل ليس جساًم.
قول الإمام جعفر ال�سادق)2( ر�سي اهلل عنه )ت 148هـ(

عيل  بن  احلسني  بن  عيّل  بن  الباقر  حممد  بن  الصادق  جعفر  اإلمام  قال 
ريض اهلل عنهم)3(: »من زعم أنَّ اهلل يف شىء أو من شىء أو عىل شىء فقد 
أرشك، إذ لو كان عىل شىء لكان حممواًل، ولو كان يف شىء لكان حمصوًرا، 
« اهـ. فاهلل تعاىل غنيٌّ عن العاملني  ولو كان من شىء لكان حمَدًثاـ  أي خملوًقاـ 
أي مستغٍن عن كّل ما سواه أزاًل وأبًدا، فال يتاج إىل مكان يقوم به أو شىء 

يّل به أو إىل جهة. 
زبٺ   تعاىل:  قوله  واجلهة  واحلّيز  املكان  عن  اهلل  تنزيه  يف  ويكفي 
له مكان  فلو كان  )الشورى(،  ٿٿٿ ٿ ٹ ٹٹرب 
حُمَْدًثا  كان  كذلك  كان  ومن  وعمق،  وعرض  طول  وأبعاد  أمثال  له  لكان 
ه هبذا الطول وهبذا العرض وهبذا العمق، واملحتاج ال يكون  حمتاًجا ملن حدَّ

إهلًا، واهلل يتنزه عن ذلك سبحانه.

ه شعر به« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ح س س، 49/6،  1 ( »َأَحسَّ به وَأَحسَّ
وقال:   ،217/6 س،  س  م  مادة  اهـ.  مَلَْسُته«  وَمسيًسا  ا  َمسًّ ه  »َأَمسُّ أيًضا:  وقال 

»اجلَسُّ اللَّْمُس باليد« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ج س س، 38/6 .
بن  العابدين  زين  عيّل  بن  الباقر  حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو  هو  الصادق  2 ( جعفر 
احلسني السبط، اهلاشمّي القريّش، ت 148هـ، كان من أجالء التابعني وله منزلة 
رفيعة يف العلم. أخذ عنه مجاعة، منهم اإلمامان أبو حنيفة ومالك ريض اهلل عنهام. 

اًعا باحلق، مولده ووفاته باملدينة. األعالم، الزركيل، 126/2. كان جريًئا صدَّ
الرسالة القشريية، القشريّي، ص 6.  ) 3
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اأقوال الإمام اأبي حنيفة)1( ر�سي اهلل عنه )ت 150هـ(
قال اإلمام أبو حنيفة النعامن بن ثابت الكويّف)2( ريض اهلل عنه: »وصفاته 
َكُقدرتنا، يرى  يقِدر ال  َكِعْلِمنا،  كّلها بخالف صفات املخلوقني، يعلم ال 
نتكّلم باآلالت  يتكّلم ال ككالمنا، ويسمع ال كسمعنا، نحن  ال كرؤيتنا، 
واحلروف، واهلل تعاىل يتكّلم بال حروف وال آلة، واحلروف خملوقة، وكالم 
اهلل تعاىل غري خملوق، وهوـ  أي اهللـ  شىء ال كاألشياء، ومعنى الشىء إثباته 
تعاىل بال جسم وال جوهر وال َعَرض وال حدَّ له وال نِدَّ له وال مثل له، وله 
يد ووجه وَنْفٌس)3( كام ذكره اهلل تعاىل يف القرآن، فام ذكره اهلل تعاىل يف القرآن 
من ذكر الوجه واليد والنَّْفس، فهو له صفة بال كيف« اهـ. وكالم أيب حنيفة 
ريض اهلل عنه معناه أن الذي يقول: إنَّ اهلل يتكلَّم باآللة واحلرف والصوت 
شبَّهه بخلقه. هذا البيان ليس شيًئا جديًدا بل قاله السلف الصالح واإلمام 

املجتهد  الفقيه  حنيفة،  أبو  150هـ،  ت  الكويّف،  التيمّي  ثابت  بن  النعامن  1 ( اإلمام 
الّسنة. قيل: أصله من  املحّقق، أحد أصحاب املذاهب األربعة املعتربة عند أهل 
أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة، وكان يبيع اخلَّز )وهو نوع من النسيج( ويطلب 
العلم يف صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء. وأراده عمر بن هبرية أمري العراقني 
عىل القضاء، فامتنع َوَرًعا. وأراده املنصور العبايّس بعد ذلك عىل القضاء ببغداد، 
فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة ال يفعل، فحبسه إىل أن مات، قال 
ابن خلكان: »هذا هو الصحيح«. كان قوّي احلجة، من أحسن الناس منطًقا، وكان 
كرياًم يف أخالقه َجَواًدا حسن املنطق والصورة، جهورّي الصوت، إذا حّدث انطلق 
يف القول وكان لكالمه دوّي، وعن اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه: »الناس عيال 
و»املخارج  تالميذه،  احلديث مجعه  »مسند« يف  له:  اهـ.  أيب حنيفة«  الفقه عىل  يف 
يف الفقه« صغري رواه عنه تلميذه أبو يوسف و»رسالة الفقه األكرب« ومن رسائله 

»الفقه األبسط« و»الوصية« و»العامل واملتعلم«. األعالم، الزركيل، 36/8.
الفقه األكرب، أبو حنيفة، ص2.   ) 2

3 ( قال اهلل تعاىل: چں  ں  ڻ ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ ہ  ھ  ھ ھچ 
)املائدة(، قال املفسون: أي تعلم ما يف غيبـي وال أعلم ما يف غيبك. وقيل: املعنى 
 .58/4 القرطبي،  القرآن،  ألحكام  اجلامع  تعلم.  ما  أعلم  وال  أعلم  ال  ما  تعلم 
وليس املعنى أن اهلل له َنْفس بمعنى الروح، بل اهلل هو خالق الروح وخالق اجلسد 

فليس روًحا وليس جسًدا.
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أبو حنيفة ريض اهلل عنه من أئمتهم فقوله: »نحن نتكّلم باآلالت واحلروف« 
معناه بعض احلروف خترج من الشفة وبعضها من احللق وبعضها من طرف 
اللسان، فاحلروف هلا خمارج. والذي يقول: اهلل يتكلَّم باحلرف والصوت 
جعله كخلقه، فالذي يظّن أّن اهلل يتكّلم ثم يسكت، ثم يتكّلم ثم يسكت أو 
يظّن أّن اهلل علم أشياء ثم علم أشياء ثم علم أشياء بعد ذلك يكون جعل 
اهلل مثل خلقه، جعل اهلل حادًثا. واهلل ال تقوم به صفة حادثة، قال اإلمام أبو 
حنيفة)1(: »من اعتقد أّنه ـ أي اهلل ـ تقوم به صفة حادثة أو شّك أو توقَّف 
فهو كافر« اهـ. فالقرآن بمعنى اللفظ املنزل نقول »عنه كالم اهلل« ال بمعنى 
عن  عبارة  ألنه  اهلل«  »كالم  عنه  نقول  بل  والصوت،  باحلرف  قرأه  اهلل  أّن 
كالم اهلل الذايت األزيّل الذي ليس حرًفا وال صوًتا، كام إذا قلنا لفظ اجلاللة 
»اهلل«، نكون قد ذكرنا اهلل باحلرف والصوت لكن اهلل الذي نذكره شىء ال 

كاألشياء.
وليعلم أّن كالم اهلل كالم واحد ليس متجّزًئا وليس له أبعاض، هو كالم 
يف  يسمعه  مل  صوًتا  وال  حرًفا  ليس  الذي  األبدّي  األزيّل  اهلل  كالم  واحد. 
السالم وسيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص من بني  إال سيدنا موسى عليه  البرش  الدنيا من 
يسمعون  كّلهم  واجلّن،  البرش  كّل  فيسمعه  اآلخرة  يف  أما  كلهم،  األنبياء 
حممد  وسيدنا  موسى  سّيدنا  صوًتا.  وال  حرًفا  ليس  الذي  الكالم  ذلك 
عليهام السالم سمعا كالم اهلل الذي ليس حرًفا وال صوًتا وليس له ابتِداء 
ألنه  مؤمنًا،  فليس  وصوت  حرف  اهلل  كالم  أنَّ  يعتقد  والذي  انتهاء.  وال 

ليس عارًفا باهلل. 
وأما قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)2(: »إِنَّ اهللَ تعاىَل َفرَض فرائَِض فال ُتَضّيُعوَها، 
عن  َوَسَكَت  تْعتدوها،  فال  حُدوًدا  وحدَّ  تنتِهُكوَها،  فال  ُحُرماٍت  َم  َوَحرَّ
أشياَء غرَي نسياٍن فال تبحُثوا عنَها« فليس معناه أن اهلل يسكت كام تسكت 

رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص47.  ) 1
سنن الدارقطني، الدارقطني، 326/5.  ) 2



58

املخلوقات عن الكالم، إنام املعنى أنَّ اهلل ما أنزهلا يف القرآن وال عىل لسان 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  أنزهلا يف رشيعة  القرآن وال  أوردها يف  ما  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أي 
وليس معنى »َسَكَت« أنَّ اهلل جيوز عليه السكوت، بل هو متكّلم أزاًل وأبًدا 
ألّن كالمه ليس حرًفا وال يتخّلله انقطاع. ولفظ »سَكَت« يف هذا احلديِث 
ليس معناه أّن اهلل تكّلم بأشياء ثم سكت ثم تكّلم ثم سكت، فإنه لو كان 
اهلل يتكلم ثم يسكت ثم يتكلم ثم يسكت لكان مثلنا، وال جيوز عقاًل وال 
َخلِقه وإال جلاز عليه ما جيوز عىل احلادثات،  أن يكون اخلالُق مثل  رشًعا 

فاحلادثات جيوز عليها ما جيوز عىل بعضها.
كذلك قدرة اهلل تعاىل قدرة واحدة ليست كقدرتنا، نحن نقدر عىل شىء 
ثم نقدر عىل شىء آخر، وقد تضعف قدرتنا وقد تقوى. أما اهلل فقادر عىل 
كل شىء بقدرة واحدة أزلّية أبدّية. وكذلك له سبحانه مشيئة واحدة ليس 
يشاء  ثم  شيًئا  يشاء  ثم  شيًئا  يشاء  فاملخلوق  كاخللق.  متعددة  مشيئات  له 
الوجود وما  ما دخل يف  فاهلل شاء وجود كل  فليس كذلك،  اهلل  أما  شيًئا، 

سيدخل يف ما بعد بمشيئة واحدة، كل ذلك شاءه بمشيئة واحدة.
وكذلك ِعلُم اهلل ِعلٌم واحد دائم ليس شيًئا له أجزاء، فعلم اهلل ال يزيد 
وال ينقص، بل علم شامل لكل شىء. ليس له ابتداء وال انتهاء، يعلم به 
كل شىء. علمه ليس كعلمنا، فعلُمنا حادث وقدرتنا حادثة، أول ما نخرج 
من بطون أمهاتنا نخرج ال نعلم شيًئا ثم يصل لنا بعد ذلك علم شىء ثم 
شىء آخر ثم شىء آخر وهكذا. أما علم اهلل تعاىل فواحد شامل لكل شىء 
واحد  وبعلم  واحدة  بقدرة  اهلل  خلقه  كله  العامَلُ  هذا  ينقص.  وال  يزيد  ال 

َعِلَمُه وبمشيئة واحدة شاءه.
وقال اإلمام أبو حنيفة)1( ريض اهلل عنه كذلك: »وليس ُقْرُب اهلل تعاىل وال 
ها، ولكن عىل معنى الكرامة واهلوان،  ُبْعُدُه من طريق طول املسافة وِقَصِ
والقرب  كيف،  بال  عنه  بعيد  والعايص  كيف  بال  منه  قريٌب  املطيع  ولكن 

رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص 176، 178.  ) 1
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والُبعد واإلقبال يقع عىل الـُمنَاجي« اهـ.
وقال ريض اهلل عنه أيًضا)1(: »وَنِصُفُه ـ أي اهلل تعاىل ـ كام وصف نفسه: 
قادر  قّيوم  حيٌّ  أحد)3(،  كفًوا  له  يكن  ومل  يولد،  ومل  يلد  مل  صمد)2(،  أحد 
سميع بصري عامل، چ پ  پ  پ  ڀڀ   ڤ  چ )الفتح( ليست كأيدي خلقه 
وهو  َخْلِقِه  كوجوه  ليس  ووجهه)4(  األيادي،  خالق  وهو  جارحة  وليست 
النفوس،  كل  خالق  وهو  خلقه  كنفس  ليست  ونفسه  الوجوه،  كّل  خالق 

زبٺ  ٿٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹرب )الشورى(« اهـ. 
وقال ماّل عيل القاري)5( يف رشح الفقه األكرب أليب حنيفة)6(: »بال جسم 
وال جوهر وال َعَرض، أي يف اعتبار صفاته ـ أي اهلل ـ ألن اجلسم مرتّكب 
ومتحّيز وذلك أمارة احلدوث، واجلوهر متحّيز وجزء ال يتجّزأ من اجلسم، 
واألجسام، وهو ـ أي الَعَرض ـ  والَعَرض كّل موجود يدث يف اجلواهر 
واحلركة  واالفرتاق  االجتامع  من  واألكوان  كاأللوان  بذاته  ال  بغريه  قائم 

الرشح امليّس عىل الفقهني األبسط واألكرب، أبو حنيفة، 159/1.  ) 1
إليه مجيع املخلوقات، مع استغنائه عن كّل  2 ( الصمد يف حق اهلل معناه الذي تفتقر 
موجود، والذي ُيقصد عند الشّدة بجميع أنواعها وال جَيتلب بخلقه نفًعا لنفسه 

ا. وال يدفع هبم عن نفسه رضًّ
من  بوجه  له  نظري  وال  املثل-  وهو  العني  بكس  ِعْدل-  وال  شبيه  له  يكن  مل  3 ( أي 

الوجوه.
4 ( ورد يف القرآن إطالق الوجه عىل اهلل بمعنى الذات كقوله تعاىل: چڌڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈژچ )الرمحن(، وهنا يتعنّي تفسريه بالذات ألنه ورد مرفوًعا 
موصوًفا بـ: چ  ڎ  ڈ  ڈژچ)الرمحن(، والذات املقّدس هو املوصوف 

باجلالل واإلكرام. االعتقاد واهلداية، البيهقّي، ص42.
5 ( عيل بن )سلطان( حممد، نور الدين املال اهلروي القاري ت 1014هـ، فقيه حنفي 
من صدور العلم يف عرصه. ولد يف هراة وسكن مكة وتويف هبا. صنف كتًبا كثرية 
عبد  الشيخ  و»سرية  احلنفية«،  أسامء  يف  اجلنية  و»األثامر  القرآن«،  »تفسري  منها: 

القادر اجليالين« رسالة. األعالم، الزركيل، 12/5.
رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص 65.  ) 6
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أن  وحاصله  ذلك.  عن  منّزه  تعاىل  واهلل  والروائح،  وكالطعوم  والسكون 
وهو  مرّكب  إما  وهو  بذاهتا،  قيام  هلا  ما  فاألعيان  وأعراض،  أعيان  العامَلَ 
منّزه  سبحانه  واهلل  يتجّزأ،  ال  الذي  وهو  كاجلوهر  مرّكب  غري  أو  اجلسم 
عن ذلك كّله« اهـ. واألعياُن هي األشياء التي هلا حجٌم، إن كانت صغرية 
ة أو أصغر حجم خلقه اهلل وهو اجلزء الذي ال يتجزأ لكونه يف منتهى  رَّ كالذَّ
الِقلة، أو كبرية كالعرش الذي هو أكرب املخلوقات حجاًم وأوسعها ِمساحًة، 
والَعَرُض ما ال يقوم بذاته بل بغريه، واألعيان ال ختلو من األعراض كاحلركة 

والسكون وهذا أمر ظاهر ُمدَرك بالبدهية.
ونقل ماّل عيل القاري قول اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنه)1(: »واهلل تعاىل 
ُيرى يف اآلخرة، ويراه املؤمنون وهم يف اجلنة بأعني رؤوسهم بال تشبيه وال 
كمية وال يكون بينه وبني خلقه مسافة« اهـ. فهذا نفي للجهة واملكان عن 

اهلل تعاىل.
وقال اإلمام أبو حنيفة)2( أيًضا: »ولقاُء اهلل تعاىل ألهل اجلنة بال كيف وال 

« اهـ. تشبيه وال جـهـة حقٌّ
فهذه مجلة من كالم هذا اإلمام الكبري من زمن السلف الصالح تفيد أن 
هذا العلم وهذا االعتقاد ليس جديًدا، إنام هو منقول عن السلف الصالح 
من أهل السنة واجلامعة، فال عربة بمن يّدعي أن هذا العلم حمَدٌث مبتدع، 

بل هي العقيدة التي تناقلها اخللف عن السلف بحمد اهلل.
قول الإمام مالك ر�سي اهلل عنه )ت 179هـ(

قال اإلمام مالك ريض اهلل عنه يف ما رواه عنه احلافظ املجتهد أبو بكر 
فإن ردعوا  السيف،  يعرضوا عىل  أن  األهواء  أهل  »أرى يف  املنذر)3(:  ابن 

ص  القاري،  عيل  مال  األكرب،  الفقه  رشح  األكرب.  الفقه  يف  حنيفة  أبو  اإلمام  1 ( ذكره 
.137 ،136

الوصية، أبو حنيفة، ص4. ونقله مال عيل القاري يف رشح الفقه األكرب، ص 138.  ) 2
النيسابورّي، ت 319هـ، فقيه جمتهد، من احلفاظ،= املنذر  إبراهيم بن   3 ( حممد بن 
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واملعتزلة  واملجّسمة  كاملشبهة  األهواء  وأهل  اهـ.  أعناقهم«  رضبت  وإال 
واجلهمية.

وقد تقدم أن البيهقّي أخرج)1(: »أن رجاًل دخل عىل اإلمام مالك فقال: 
استواؤه؟  كيف  )طه(  ڑڑرب  ژ   ژ   زبڈ  اهلل،  عبد  أبا  يا 

ژ   زبڈ   فقال:  رأسه  رفع  ثم  َحضاء  الرُّ وأخذته  مالك  فأطرق  قال: 
مرفوع،  عنه  وكيف  كيف،  يقال:  وال  نفسه  وصف  كام  ڑرب  ژ  
وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، فُأخرج الرجل« اهـ.ويف رواية: 
ومعنى  اهـ.  معقول«  غري  والكيف  كيف،  يقال  وال  معلوم  »االستواء 
عرشه  عىل  مستٍو  بأنه  القرآن  يف  وروده  معلوم  أي  معلوم«:  »االستواء 
الشكل  الكيف من  يريد  به، ومعنى »والكيف غري معقول«:  يليق  استواًء 
املخلوقني هذا غري  واهليئة واجللوس واالستقرار ونحو ذلك من صفات 
معقول يف حّق اهلل، أي ال يقبله العقل السليم وال جتوز هذه الصفات عىل 

اهلل ألهنا من صفات األجسام.
أنه قال:  السلف  وال يصح عن مالك ريض اهلل عنه وال عن غريه من 
»االستواء معلوم والكيفية جمهولة« فهذه العبارة مل تثبت من حيث اإلسناُد 
عن أحد من السلف كام تقّدم، وهي مومهة معنًى فاسًدا، وهو أن استواء 
اهلل عىل العرش هو استواء له هيئة وشكل نحن ال نعلمه، وهذا خالف مراد 

السلف بقوهلم: »والكيف غري معقول«.
وال ُيغرّت بوجود هذه العبارة يف كتب بعض املشاهري فهم ال يفهمون ما 
حوا يف كتبهم بأن اهلل منّزه عن اجلسمية  تفهمه املشبهة املجسمة ألهنم رَصَّ
صفات  من  واملقدار  احلّد  ألن  واملقدار  احلّد  وعن  املكان  يف  والتحّيز 

منها:  اهـ،  مثلها«  يصنَّف  مل  التي  الكتب  صاحب  املنذر  »ابن  الذهبّي:  =قال   
األعالم،  واالختالف«.  واإلمجاع  السنن  يف  و»األوسط  الفقه،  يف  »املبسوط« 

الزركيل، 294/5.
األسامء والصفات، البيهقّي، ص 515.  ) 1
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)الرعد(،  ڈژرب  ڈ   ڎ   زبڎ   تعاىل:  اهلل  قال  املخلوق، 
فالتحّيز يف املكان واجلهة من صفات احلجم واهلل ليس حجاًم وال جيوز عليه 

ما جيوز عىل األحجام من الصفات.
وعبارة: »االستواء معلوم والكيفية جمهولة« وإن ُوِجدت يف بعض الكتب 
إال أهنا غلطة ال أساس وال إسناد هلا عن السلف، ال عن اإلمام مالك وال 
عن غريه، وهي شنيعة ألهنا يفهم منها املشّبه املجّسم كيًفا لكن ال نعلمه، هو 
جمهول عندنا، وأما بعض من أوردها من أهل الّسنة بال إسناد فال يفهمون 
هذا املعنى، بل يفهمون منها أن حقيقة االستواء غري معلومة للخلق، ولكن 
املجّسمة تقصد هبا ما يناسب معتقدها من أن اهلل حجم له حّيز. والعجب 
كيف يقولون إن االستواء عىل العرش حيّسّ ثم يصفونه بأنه جمهول! ولعّلهم 

يريدون هبذا هل هو جلوس تَربُّع أم عىل شكل آخر، والعياذ باهلل تعاىل.
ويف رشح أصول اعتقاد أهل السنّة واجلامعة من الكتاب والسنّة وإمجاع 
رشيعة  عن  اإلبانة  وكتاب  لاللكائّي،  بعدهم)1(  من  والتابعني  الصحابة 
املجتهد  اإلمام  »عن  بطة)2(:  البن  املذمومة  الفرق  وجمانبة  الناجية  الفرقة 
سفيان بن عيينة أنه سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله سبحانه وتعاىل: 
زبڈ ژژ  ڑڑرب )طه( كيف استوى؟ قال: االستواء غري 
جمهول، والكيف غري معقول، ومن اهلل تعاىل الرسالة، وعىل الرسول البالغ 

وعلينا التصديق« اهـ.
زبڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژرب )الرعد( ويستدل بقول اهلل تعاىل: 

رشح أصول اعتقاد أهل السنّة واجلامعة، الاللكائّي، 398/1.   ) 1
اإلبانة، ابن بطة، 164/3.   ) 2

ابن بطة عبيد اهلل بن حممد العكربّي احلنبيّل، ت 304هـ. عامل باحلديث، فقيه من   
كبار احلنابلة. من أهل عكربا مولًدا ووفاة، رحل إىل مكة والثغور والبرصة وغريها 
مائة،  عىل  تزيد  وهي  كتبه  فصنَّف  سنة،  أربعني  بيته  لزم  ثم  احلديث،  طلب  يف 
منها: »الرشح واإلبانة عىل أصول الّسنة والديانة«، و»التفرد والعزلة«. األعالم، 

الزركيل، 197/4.
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عىل أّن اهلل خلق كل شىء عىل كمّية خمصوصة أي عىل حجٍم خمصوص، 
املِساحة.  حيث  من  تعاىل  اهلل  خلقه  جسٍم  أكرُب  وهو  حجٌم  له  فالعرُش 
ة هلا حجٌم، ولكن اهلل تعاىل الذي خلق كل شىٍء عىل حجٍم  رَّ وكذلك الذَّ
خمصوٍص ال جيوُز أن يكون ذا حجٍم، وُيفهم من هذه اآلية أّن اهلل ال جيوز 
كثريٌة  األحجاِم  وصفاُت  األجسام،  وهي  األحجام  بصفاِت  ُيوصف  أن 
واحلرارُة  والربودُة  واللوُن  واالنفصاُل  واالتصاُل  والسكوُن  احلركُة  منها 
عىل  األجساَم  جعل  تعاىل  واهلل   . والتغرّيُ واالستقراُر  واجللوُس  والُيبوسُة 
السبِع، ومنها  الدواِم كالعرِش والسامواِت  ما هو ساكٌن عىل  منها  أحواٍل 
ومنها  واجلِن،  واملالئكِة  كاإلنسان  أحياًنا  وساكٌن  أحياًنا  متحّرٌك  هو  ما 
أن  جيوز  ال  األشياء  هذه  خلق  الذي  فاهلل  كالنجوِم.  دوًما  متحرٌك  هو  ما 
يكون ُمشبًها هلا وال متصًفا بصفٍة من صفاهتا. وهذا العرش املجيد خلقه 
اهلل ليكون ِقبلًة للمالئكة احلاّفني حوله يتوجهون إليه ويطوفون به كام أّن 

املؤمنني يف األرض يتوجهون إىل الكعبة ويطوفون حوهلا وُيعّظموهنا.
فكام أّنه ال مناسبَة بني اهلل والكعبِة، كذلك ال مناسبَة بني اهلل والعرِش. 
ثم فوق العرش يوجُد مكاٌن، واهلل ال جيوز عليه أن يكون يف مكاٍن فقد ورد 
يف صحيح البخارّي)1( وصحيِح ابن ِحّبان)2( أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ اهلل 
ُلَق اخلْلَق إِنَّ َرْحَتِي َسَبَقْت َغَضبِي، َفُهَو َمْكُتوٌب ِعنَْدُه  َكَتَب كَِتاًبا َقْبَل َأْن َيْ
اجلملة:  هذه  فيه  مكتوٌب  العرش  فوق  كتاٌب  يوجُد  معناه  الَعْرِش«  َفْوَق 
»إنَّ َرحتي َسَبَقْت َغَضبي«، فدّل احلديث عىل وجود مكان فوق العرش. 

صحيح البخارّي، البخاري، 196/9.  ) 1
يف  َكَتَب  اخللَق  اهلل  َقَض  »مَلَّا  وروايته:   .13/14 حبان،  ابن  حبان،  ابن  صحيح   ) 2
كَِتاب ِعنَْدُه: َغَلَبْت َأْو َقاَل: َسَبَقْت َرْحَتِي َغْضبِي )الشك من الراوي( َقاَل: َفِهَي 

ِعنَْده َفْوَق الَعْرِش«.
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم البستي، ت   
354هـ، حمّدث مؤرخ عالمة جغرايف. ولد يف بالد سجستان وتنقل يف األقطار 
وهو أحد املكثرين يف التصنيف. من كتبه »املسند الصحيح«، و»روضة العقالء« 

يف األدب. األعالم، الزركيل، 78/6.
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واملالئكِة  كاجلنِّة  اهلل  رمحِة  مظاهَر  أّن  َغَضبي«  َسَبَقْت  رحتي  »إنَّ  ومعنى 
أسبق وجوًدا وأعظُم من مظاهِر الغضِب كالناِر والشياطنِي، وليس معناه 
فيها سابٌق  ليس  أزلّية  تعاىل صفاُتُه كلها  فاهللُ  لُه صفة تسبُق صفة،  اهلل  أن 

ومسبوٌق.
اأقوال الإمام ال�سافعّي ر�سي اهلل عنه )ت 204هـ(

وَمن  عليه،  جُممع  ُكْفُره  َمن  ُمنَْتظٌم  »وهذا  القريّش)1(:  املعّلم  ابن  قال 
كّفرناه من أهل القبلة كالقائلني بخلق القرآن)2(، وبأنه ـ أي اهلل تعاىل ـ ال 
وكذا َمن يعتقد أن  يعلم املعدومات قبل وجودها، وَمن ال يؤمن بالَقَدر، 
اهلل جالس عىل العرش، كام َحَكاه القايض حسني)3( عن نّص الشافعّي« اهـ.
وقال كذلك)4(: »ثبت أن الشافعّي قال: من قال: اهلل جالس عىل العرش 

كافر« اهـ.
وقال اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه)5(: »واعلموا أن خالق العامل واحد 
ال رشيك له، َفْرٌد ال ثاين له، ومعنى الوحدانية يف صفاته أنه يستحيل عليه 
التجزئة والتبعُّض ومًها أو تقديًرا، واعلموا أن احلدَّ والنهاية ال جتوز عىل اهلل 

تعاىل، ومعنى احلّد َطَرف الشىء وهنايته.

نجم املهتدي ورجم املعتدي، ابن املعلم القريّش، خمطوط، ص551.   ) 1
2 ( أي من قال: إن صفة اهلل خملوقة، أو قال: إنَّ هلل شفتني وأسناًنا وهلاة أو إن كالمه 

األزيّل أصوات وحروف، فهذا جممع عىل كفره، والعياذ باهلل تعاىل.
3 ( القايض حسني بن حممد بن أمحد املروروذّي، ت 462هـ، من كبار فقهاء الشافعية، 
له التعليقة املشهورة، روى احلديث عن أيب نعيم عبد امللك األسفرايينّي، وروى 
ه عىل القفال املروزّي، قال  عنه عبد الرزاق املنيعّي وتلميذه البغوّي وغريمها، وتفقَّ
السبكّي،  الكربى،  الشافعية  طبقات  اهـ.  األمة«  حرب  له:  يقال  »وكان  الرافعّي: 

.155/3
نجم املهتدي ورجم املعتدي، ابن املعلم القريّش، خمطوط، ص 555.  ) 4

رسالة الفقه األكرب، تنسب لإلمام الشافعّي، ص 11.  ) 5
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واعلموا أن البارئ تعاىل ليس بجوهر وال جسم وال َعَرض، وحمال أن 
هو  اللغة:  أهل  قول  ومنه  املؤتلف،  املجتمع  هو  اجلسم  ألن  جساًم  يكون 
وقد  واجتامعه،  تأليفه  كثر  إذا  باملبالغة  فيصفونه  منه  أجسم  وذلك  جسيم 
ورد هذا املعنى يف قوله تعاىل: زبھ  ھ  ے  ے  ۓۈرب 
)البقرة(، أي يف ِعظم اجلثة والشخص، والبارئ سبحانه ليس بذي أجزاء 
وأبعاض، بل هو واحد أحد، واملجتمع املؤتلف ال يكون واحًدا، وحمال أن 

يكون َعَرًضا، ألن الَعَرض ما يستحيل عليه البقاء أو يقّل بقاؤه.
واعلموا أن الصورة والرتكيب يستحيالن عىل اهلل للمعنى الذي ذكرناه يف 
اجلسم، واعلموا أنه ال جيوز عىل اهلل تعاىل اللون والطعم والرائحة والربودة 
واملوصوف  الصنع،  وعالمات  احلوادث  صفات  هذه  ألّن  ذلك،  ونحو 
بشىء منها مع جواز غريه ال خيتّص به إال بمخّصٍص هو جاعُله وخالُقه، 

وذلك من ِسامت احلدوث« اهـ. أي من صفات املخلوقات. 
وقال ريض اهلل عنه)1(: »إنه تعاىل كان وال مكان، فخلق املكان وهو عىل 
وال  ذاته  يف  التغيري  عليه  جيوز  ال  املكان،  خلقه  قبل  كان  كام  األزلية  صفة 

التبديل يف صفاته« اهـ.
موجود  إىل  فانتهى  ُمَدّبِرِه  ملعرفة  انتهض  »من  اهلل:  رضوان  عليه  وقال 
ِف فهو ُمعّطل)3(،  ينتهي إليه فكره فهو مشّبه)2(، ومن انتهى إىل العدم الرّصْ
ومن انتهى إىل موجود واعرتف بعجزه عن إدراكه فهو موّحد)4(« اهـ. رواه 
البيهقّي وغريه)5(. لذلك هنى السلف الصالح عن التفكر يف ذات اهلل تعاىل 

بيدّي، 24/2. إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 1
2 ( أي انتهى إىل شىء له صورة وهيئة، فهو مشّبه غرُي مؤمن.

3 ( أي َأْوَدى به تفكريه إىل نفي وجود ُموِجٍد خالٍق للعامل، فهو كذلك غري مؤمن.
4 ( أي سلََّم وصّدق بوجود ُموِجد ال يشبه أحًدا هو خالق هذا العامل برّمته، وشهد 

بلسانه وصّدق بنبّوة سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فهو مؤمن.
الرفاعي،  أمحد  املؤيد،  الربهان  ص152.  القاري،  عيل  مال  األكرب،  الفقه  رشح   ) 5

ص16.
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للوصول إىل حقيقته، ألنه ال يعلم الّلـَه عىل احلقيقة إال الّلـه، إنام معرفتنا 
باهلل هي بمعرفة ما جيب له تعاىل وما يستحيل يف حقه وما جيوز يف حّقه. 
وكلُّ من يتفكر يف ذاته تعاىل فيتخّيل بخياله صورًة أو يتومّهها بومهه ويعتقد 
ه هو اهلل فهو ليس مسلاًم موّحًدا إذ ال َفْرق بينه وبني عابد  أن ما ختّيله وتومهَّ
الصنم، فعابد الصنم َعَبَد صورًة َنَحَتها وهذا َعَبَد صورًة ختيَّلها، وأما املؤمن 

املصدق فيعبد من ال شبيه له وال مثيل.
وقال الشافعّي ريض اهلل عنه كذلك)1(: »امُلَجّسُم كافر« اهـ. أي أن املشبه 
املجّسم الذي اعتقد يف اهلل اجلسميَة واحلجَم غري مسلم وال مؤمن، بل هو 
تائه يف املعتقد ألنه خالف الرشع والعقل بقوله: إن اهلل جالس عىل العرش، 
ومنهم من يقول: إنه مستقّر عليه، ومن املجسمة من يقول)2(: إّن اهلل ترك 
مكاًنا جُيِْلُس فيه معه حممًدا يوم القيامة، ومنهم من يقول)3(: إن اهلل متحّيز يف 
مكان فوق العرش بذاته، ومنهم من يقول)4(: إن اهلل يتحّرك كل ليلة بنزوله 
من العرش إىل السامء الدنيا، حتى إن بعض هؤالء قال: إن اهلل يضع ِرجَله 
ا  ممَّ أقواهلم  من  ذلك  وغري  تعاىل،  باهلل  والعياذ  حترتق  ال  لكنها  جهنّم  يف 
يدّل عىل التشبيه والتجسيم، وهذا لقياسهم اخلالق عىل املخلوق واّتباعهم 

الوهم، وكله كفر وضالل.

األشباه والنظائر، السيوطي، 744/1.  ) 1
الفتاوى، ابن تيمية، 229/3.  ) 2

منهاج الّسنة النبوية، ابن تيمية، 205/3.  ) 3
منهاج الّسنة النبوية، ابن تيمية، 210/1. موافقة رصيح املعقول لصحيح املنقول،   ) 4

ابن تيمية 26/2، 4/2، 5. رشح حديث النزول، ابن تيمية، ص23، 66.
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 قول نعيم بن حّماد اخلزاعي)1( رحمه اهلل
)ت 228 هــ(

اهلل  شّبه  »من  اهلل)2(:  رمحه  البخاري  شيخ  اخلزاعي  محاد  بن  نعيم  قال 
بخلقه كفر« اهـ.

 اأقوال الإمام اأحمد بن حنبل ر�سي اهلل عنه
)ت 241هـ(

وصفات  اجلسمية  عن  اهلل  بتنزيه  يقول  عنه  اهلل  ريض  أمحد  اإلمام  هذا 
افرُتي عليه كثرًيا واّدعى أناس من املجّسمة أهنم  املخلوقات، وهو الذي 
عىل مذهبه وهو منهم بريء، فمذهب اإلمام أمحد ليس مذهب التجسيم 

بحال من األحوال.
قال أبو الفضل عبد الواحد التميمّي احلنبيل)ت 410هـ()3(: »وأنكر ـ 
أي اإلمام أمحدـ  عىل َمن يقول باجلسم، وقال: إن األسامء مأخوذة من الرشيعة 

1 ( نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي، أبو عبد اهلل، ت 228هـ، 
بالفرائض، ولد يف مرو  الناس  أول من مجع »املسند« يف احلديث. كان من أعلم 
ومل  مرص،  سكن  ثم  احلديث،  يطلب  واحلجاز  العراق  يف  مدة  وأقام  الشاهجان، 
يزل فيها إىل أن محل إىل العراق يف خالفة املعتصم، وسئل عن القرآن: أخملوق هو؟ 
»الفتن واملالحم«.  فأبى أن جييب، فحبس يف سامرا، ومات يف سجنه. من كتبه 

األعالم، الزركيل، 40/8.
تفسري ابن كثري، ابن كثري، 427/3.  ) 2

اعتقاد اإلمام املبّجل أيب عبد اهلل أحد بن حنبل، أبو الفضل عبد الواحد التميمّي،   ) 3
 .298/1

     أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث، البغدادّي احلنبيّل ت 410هـ، 
النجاد  أبيه وعبد اهلل بن إسحاق اخلراسايّن وأيب بكر  رئيس احلنابلة، حّدث عن 
املقرئ  عمر  بن  اهلل  عبيد  بن  وعمر  اخلطيب  عنه  وروى  وعدة.  كامل  بن  وأمحد 
ومجاعة. قال اخلطيب: »كان صدوًقا، دفن إىل جنب قرب اإلمام أمحد، وحّدثني أيبـ  
وكان ممن مشى يف جنازتهـ  أنه صىل عليه نحو من مخسني ألًفا رمحه اهلل« اهـ. تاريخ 

بغداد، اخلطيب البغدادّي، 14/11.
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كّل ذي طول وعرض وَسْمك  واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا االسم عىل 
وتركيب وصورة وتأليف، واهلل تعاىل خارج عن ذلك كّله، فلم جُيْز أن يسّمى 

جسام خلروجه عن معنى اجلسمية، ومل جيئ يف الرشيعة ذلك فَبَطَل« اهـ.
اهلل  ريض  أمحد  اإلمام  أنكر  أي  باجلسم«  يقول  َمن  عىل  »وأنكر  قوله: 
اهلل  ريض  أمحد  اإلمام  من  ترصيح  فهذا  باجلسم،  اهلل  وصف  َمن  عىل  عنه 
عنه يف تنـزهيه هلل عن هذه األشياء الستة ألهنا من لوازم اجلسمية، فنّزه اهلل 
ْمك والرتكيب والصورة والتأليف، وهذا  تعاىل عن الطُّول والَعْرض والسَّ
نَّة واجلامعة املوافقون ألمحد  الذي قال به األشاعرة واملاتريدية وهم أهل السُّ

وغريه من السلف الصالح يف أصول املعتقد.
أسامء  أن  فمعناه  واللغة«  الرشيعة  مأخوذة من  »إن األسامء  قوله:  وأما 
ُعرفت  أشياء  فهناك  الرشع،  من  وإما  اللغة  طريق  من  إما  ُتعرف  األشياء 
طريق  من  أسامؤها  ُعرفت  وأشياء  والفرس،  كالرجل  اللغة  من  أسامؤها 
الرشع مثل الصالة الرشعية. واجلسم يف اللغة ُيطَلق عىل ما له طول وعرض 
ُيوَصف بشىء من ذلك وإال  وسمك وتركيب وصورة وتأليف، واهلل ال 

ٿ   ٿٿٿ   زبٺ   تعاىل:  قوله  ضّد  وذلك  خللقه،  مشاهًبا  لكان 
ٹ  ٹٹرب )الشورى(، ثم لو كان اهلل جساًم ذا طول وعرض 
َصه بذلك الطول وذلك  وسمك وتركيب وصورة وتأليف الحتاج ملن خصَّ
مك وذلك الرتكيب وتلك الصورة، واملحتاج ال يصح  العرض وذلك السَّ
يف العقل أن يكون إهلًا، فمعنى اجلسم ال جيوز وصف اهلل به رشًعا وال عقاًل 
وال لغة، واللفظ أي لفظ اجلسم مل يرد يف الرشع إطالقه عليه وال جيوز يف 
بام ثبت يف الرشع تسميته  نفسه، أي إال  به  بام سّمى  الرشع تسمية اهلل إال 
اهلل عنه)1( وغريه  األشعرّي ريض  أبو احلسن  الّسنة  إمام أهل  ذكر  به، كام 
»وال يوصف إال بام وصف به نفسه أو وصفه به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أو أمجعت عليه 
األمة« اهـ. فَبَطل إطالق صفات األجسام عىل اهلل تعاىل بل نقل صاحب 

جمرد مقاالت األشعري، ابن فورك، ص42.  ) 1
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اخلصال)1( عن اإلمام َأمحد نفسه »تكفري َمن قال: اهلل جسم ال كاألجسام« 
كام ذكر ذلك املحّدث األصويّل بدر الدين الزركيّش)2(، وقال بعد ذكر قول 
اإلمام أمحد ريض اهلل عنه: »ونقل عن بعض األشعرية أنه ـ يعني املجّسم ـ 

يفّسق وهذا النقل عن األشعرية ليس بصحيح« اهـ. 
وأما قول اإلمام أمحد ريض اهلل عنه: »وأهل اللغة وضعوا هذا االسم« 
االسم  هذا  إطالق  أن  ُعِرف  أي  بالنقل،  ُعِرف  هذا  أنَّ  فمعنى »وضعوا« 
وصورة  وتركيب  وَسْمك  وعرض  طول  ذي  عىل  يكون  اجلسم  أي 
وتأليف ألن اللغة العربية ليست شيًئا باملواضعة إنام هي بالوحي، قال اهلل 
أو  »أطلقوا«  فمعنى  )البقرة(،  ڇرب  ڄ  ڄ  ڦ   زبڦ   تعاىل: 
يطلقوا هذا االسم  أن  اجتمعوا وقّرروا  ليس معناه  إلينا،  نقلوا  »وضعوا« 
)أي اجلسم( عىل صاحب هذه األشياء الستة، فمَن األنبياء عليهم السالم 

تعلَّم البرُش اللغات.
عن  خارج  تعاىل  »واهلل  عنه:  اهلل  ريض  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  وقول 
 ذلك كّله« أي كّل هذا يستحيل عىل اهلل ألن اهلل ال يشبه شيًئا من خلقه،
زبٺ  ٿٿٿ ٿ ٹ ٹٹرب )الشورى(، ثم لو كان 
واهلواء  كالنور  لطيًفا  أو  كالبرش واحلجر  كثيًفا  أو صغرًيا،  كبرًيا  اهلل جساًم 
العقل  الحتاج ملن خّصصه هبذه الصورة والكيفية، واملحتاج ال يصّح يف 

أن يكون إهلًا.

املسامع،  تشنيف  يف  الزركيش  رواه  كام  البغدادي  حممد  أبو  هو  اخلصال  1 ( صاحب 
684/4، وهو والد ابن أيب يعىل مؤلف كتاب طبقات احلنابلة، ويقول االبن يف 
بن  حممد  بن  احلسني  بن  حممد  هو  والوالد  اخلصال«،  »صاحب  أبيه  كتب  تعداد 

خلف ابن أمحد بن الفراء.
تشنيف املسامع، الزركيّش، 684/4.   ) 2

حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش أبو عبد اهلل بدر الدين، ت 794هـ، عامل بفقه   
الشافعية واألصول. تركي األصل، مرصي املولد والوفاة. له تصانيف كثرية يف 
عدة فنون منها: »لقطة العجالن« يف أصول الفقه، و»البحر املحيط« ثالثة جملدات 

يف أصول الفقه. األعالم، الزركيل، 60/6، 61.  
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وقول اإلمام أمحد: »فلم جُيْز أن يسّمى جساًم، خلروجه ـ أي اهلل ـ عن 
الرشيعة  يف  يأِت  مل  أي  فبطل«  ذلك  الرشيعة  يف  جيئ  ومل  اجلسمية،  معنى 
إطالق اجلسم عىل اهلل، بل الذي جاء يف الرشيعة تنـزيه اهلل عن اجلسم وعن 
صفات اجلسم، وَمن أطلق ذلك ـ أي اجلسم ـ عىل اهلل فكالمه باطل خمالف 
إله بال  بالنطق  اإلسالم  إىل  والرجوع  هذا  ترك  فيلزمه  املسلمني،   لعقيدة 

إال اهلل حممد رسول اهلل.
وقال التميمّي أيًضا: »وكان يقول ـ أي اإلمام أمحد ريض اهلل عنه ـ: إن 
هلل تعاىل يدين...« ثم قال: »ليستا بجارحتني وليستا بمرّكبتني وال جسم وال 
جنس من األجسام وال من جنس املحدود والرتكيب واألبعاض واجلوارح 
وال ُيقاس عىل ذلك، وال مرفق وال عضد وال يف ما يقتيض ذلك من إطالق 
قوهلم يد إال ما نطق القرآن به، أو صّحت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الُسنَّة فيه«)1( 
اهـ. واليد إذا أضيفت إىل اهلل فال يراد هبا اجلارحة التي لإلنسان ونحوه، 
وقال  اهـ.  بجارحة«  ليست  يده  »وأن  اهلل)2(:  رمحه  البيهقّي  احلافظ  قال 
اخلطايب  سليامن  أبو  »وقال  نصه)3(:  ما  والصفات  األسامء  كتابه  يف  أيًضا 
رمحه اهلل: ليس يف ما يضاف إىل اهلل من صفة اليدين شامل ألن الشامل حمل 
النقص والضعف، وقد روي »وكِْلتا يديِه يمنٌي«)4(، وليس معنى اليد عندنا 
ما جاءت وال  نطلقها عىل  فنحن  التوقيف  هبا  إنام هو صفة جاء  اجلارحة 
نكّيفها وننتهي إىل حيث انتهى بنا الكتاب واألخبار املأثورة الصحيحة وهو 
مذهب أهل الّسنة واجلامعة« اهـ. وقال اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل عنه)5(: 

»ولكن يده صفته بال كيف« اهـ.

اعتقاد اإلمام املبّجل أيب عبد اهلل أحد بن حنبل، أبو الفضل عبد الواحد التميمّي،   ) 1
.294/1

االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، البيهقّي، 117/1.  ) 2
األسامء والصفات، البيهقّي، ص515.  ) 3

صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، 7/6.  ) 4
رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص67.  ) 5
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وال  بمامّسة  استوى  يقال:  أن  جيوز  »وال  أيًضا)1(:  أمحد  اإلمام  وقال 
ٌل، وال  ٌ وال تبدُّ ا كبرًيا، واهلل مل يلحقه تغريُّ بمالقاة، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
يلحقه احلدود قبل خلق العرش وال بعد خلق العرش« اهـ. وهو مأخوذ 
من قول اإلمام عيّل ريض اهلل عنه)2(: »قد كان ـ اهلل ـ وال مكان، وهو اآلن 
عىل ما عليه كان« اهـ. أي أن اهلل غنّي عن العاملني وهو مستغٍن عن كل ما 
سواه أزاًل وأبًدا فال يتاج إىل مكان يقوم به أو شىء يّل به أو إىل جهة، فلو 
كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد طول وعرض وعمق ومن كان كذلك 
ه هبذا الطول وهبذا العرض وهبذا العمق، أما اهلل  كان حمَدًثا حمتاًجا ملن حدَّ
الذي خلق املكان فليس  تعاىل فهو موجود قبل املكان بال مكان بل وهو 

بحاجة إليه.
وقال التميمّي)3(: »مجلة اعتقاد أمحد رمحه اهلل يف الذي كان يذهب إليه أنَّ 

ؤ وال القسمة« اهـ.  اهلل واحد ال من عدد، ال جيوز عليه التجزُّ
حّدثنا  قال:  احلاكم  وأنبأنا  »قال:  للبيهقّي:  أمحد  مناقب  كتاب  ويف 
أبا عمي  سمعت  قال:  إسحاق  بن  حنبل  حّدثنا  قال:  الساّمك  عمرو   أبو 
عبد اهلل يعني اإلمام أمحد يقول: احتّجوا عيلَّ يومئذ ـ يعني يوم نوظر يف دار 
أمري املؤمنني ـ فقالوا: جتيء سورة البقرة يوم القيامة وجتيء سورة تبارك؟ 
زبى  ائ  ائ  ەئ  ەئ وئرب  تعاىل:  قال  الثواب،  هو  إنام  فقلت: 

)الفجر( إنام تأيت قدرته، وإنام القرآن أمثال ومواعظ« اهـ.
وقال ابن كثري)4(: »قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ال غبار عليه« اهـ.

اعتقاد اإلمام املبّجل أيب عبد اهلل أحد بن حنبل، أبو الفضل عبد الواحد التميمّي،   ) 1
.297/1

الفرق بني الفرق، البغدادي، ص333.  ) 2
اعتقاد اإلمام املبّجل أيب عبد اهلل أحد بن حنبل، أبو الفضل عبد الواحد التميمّي،   ) 3

.293/1
البداية والنهاية، ابن كثري، 361/10.  ) 4
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وقال البيهقي أيًضا: »ويف كالم اإلمام أمحد دليل عىل أنه كان ال يعتقد 
نَّة انتقااًل من  يف املجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السُّ
مكان إىل مكان، كمجيء ذوات األجسام ونزوهلا، وإنام هو عبارة عن ظهور 
آيات قدرته، فعرّب أي اهلل عن إظهاره إّياها بمجيئه، وهذا الذي أجاهبم به 
العلم،  إليه إال احلّذاق من أهل  ـ أي اإلمام أمحد ـ ال هيتدي  أبو عبد اهلل 

املنـّزهون عن التشبيه« انتهى ما ذكره البيهقّي يف مناقب أمحد)1(.
أخرب ال كام خيطر  كام  »استوى  االستواء)2(:  آية  عنه يف  اهلل  وقال ريض 

للبرش« اهـ.
بخالف  فاهلل  ببالك  تصّورت  »مهام  أيًضا)3(:  اهلل  رضوان  عليه  وقال 

ذلك« اهـ. أي ال يشبه ذلك الذي تصّورته ببالك.

 اأقوال الإمام ذي النون امل�سرّي)4( ر�سي اهلل عنه
)ت 245هـ(

ُنَعيم األصبهايّن يف حلية األولياء)5(: »أخربنا أبو بكر  روى احلافظ أبو 
البغدادّي يف كتابه وقد رأيته، وحّدثني عنه عثامن بن حممد  حممد بن أمحد 
املرصّي   النون  لذي  هاشم  بن  امللك  عبد  بن  حممد  أنشدين  قال:  العثاميّن، 

تعليق الكوثرّي عىل السيف الصقيل، السبكّي، ص 120، 121.  ) 1
دفع شبه من شّبه ومتّرد، احلصنّي، ص17.  ) 2

العقيدة برواية أيب بكر اخلالل، أمحد بن حنبل، 116/1.  ) 3
4 ( ذو النون املرصّي ثوبان بن إبراهيم أبو الفياض أو أبو الفيض، ت 245هـ، شيخ 
الديار املرصية وأحد كبار الزّهاد العّباد املشهورين. روى عن مالك والليث وابن 
صبيح  بن  أمحد  عنه  وروى  وطائفة.  عيينة  بن  وسفيان  عياض  بن  وفضيل  هليعة 
الزاهد  حممد  بن  واجلنيد  مصعب  بن  وحسن  الطائّي  حممد  بن  وربيعة  الفيومّي 
ومقدام بن داود الرعينّي وآخرون. قال ابن يونس: »كان عالِـاًم فصيًحا حكياًم« 
اهـ. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 532/11، 536. األعالم، الزركيل، 102/2.

حلية األولياء، أبو ُنَعيم، 388/9.   ) 5
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رمحه اهلل تعاىل: ]البسيط[ 12 3

نِْعَمتِِه َفْضِل  ِمْن  نا  لِـاَم خصَّ َفِد)1(شكًرا  نِع والرَّ مَن اهلدى ولطيِف الصُّ

بِه ُييُط  ــىٌء  ش فال  تعاىل  ُمْرَتَصِدريب  كّل  يف  بنا)2(  املحيُط  َوْهَو 

ـــِد)3(ال األيُن واحليُث حاشا كيَف ُيْدِرُكُه َأَم وال  بمقداٍر  ــدُّ  ُيَ وال 

ــَرُه َت ــُه حــدٌّ ومل  ــْدِرُك ُي ــَف  ــْي َأَحِدوَك من  املِثِل  يف  له  وليس  عنٌي 

َشَبٍه بال  ــٌم  وْه يبلُغُه  كيَف  والولِدأْم  األشباِه  عِن  تعاىل  وقد 

مبتدًعا الكوِن  قبَل  َأْنَشأ  األبِدَمــْن  يف  كاَن  قديم  شىٍء  غرِي  من 

َر الَدْهَر واألوقاِت واختلَفْت ــِزِدودهَّ َي ومل  ُينِْقْص  َفلْم  يشاُء  بام 

شبٌح وال  أرٌض  وال  سامٌء  ال  الَكوِن سبحاَنُه من قاهٍر َصَمِدإذ  يف 

فاهلل  ببالك  تصّورت  »مهام  عنه)4(:  اهلل  ريض  املرصي  النون  ذو  وقال 
بخالف ذلك« اهـ. أي أّن ما يتصّوره اإلنسان بباله خيال ومثال، واهلل منـّزه 
ا، فاهلل تعاىل ال يدركه الوهم،  عن ذلك كله. وهي قاعدة عظيمة مهمة جدًّ
وذلك ألنَّ الوهم يدرك األشياء التي ألَِفها أو التي هي من جنس ما ألِفه 
والريح والظل ونحو  كاإلنسان والغامم واملطر والشجر والضوء والظالم 
التي رآها واألشياء  املخلوقة  ر األشياء  يتصوَّ أن  ذلك، واإلنسان يستطيع 

1 ( »الرفد: العطاء« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، 181/3.
جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب    يئ     زبىئ   تعاىل  قال  علاًم،  بنا  2 ( املحيط 
جسرب  مخ   حخ   جخ      مح   جح   مج   حج   يث   ىث   مث  جث   يت   ىت    مت   خت   حت  

)الطالق(، أما إحاطة اجلهة باجلسم فهذه ال جتوز عىل اهلل.
واملبتدأ،  الغاية  يف  عام  والزمان  الغاية  باعتبار  يقال  املفردات:  يف  الراغب  قال  »أمد:   ) 3
املنتهى من األعامر، يقال: ما أمدك أي منتهى  املدة. واألمد  ويعرب به جماًزا عن سائر 
د،  م  أ  مادة  بيدي،  الزَّ العروس،  تاج  اهـ.  األجل«  منتهى  األمد  شمر:  قال  عمرك. 

.391/7
الرسالة القشريية، القشريّي، ص3. تاريخ دمشق، ابن عساكر، 404/17.  ) 4
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رات العباد وال أوهامهم. ا اهلل فال تدركه تصوُّ املخلوقة التي مل َيَرها، وأمَّ
 قول ال�سيخ عمرو بن عثمان املّكّي)1( رحمه اهلل

)ت 297هـ(
قال املناوّي يف طبقاته)2(: »قال عمرو بن عثامن املّكّي: كّل ما تومّهه قلبك 
أو َسنََح)3( يف جماري فكرك أو خطر يف معارضات ُلّبك)4( من حسن أو هباء 
بعيد  فاهلل  أو خيال  أو شخص  نور  أو  أو شبح  أو مجال  أو ضياء  أنس  أو 
ٹٹرب  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  زبٺ   عنه  منـّزه  ذلك  عن 
بمعنى  »بعيد«  لفظ  عثامن  بن  عمرو  استعامل  إىل  وانظر  اهـ.  )الشورى(« 
أن اهلل سبحانه منـّزه عن صفات اخللق، واملقصود من هذه الكلمة يف حّق 
اهلل يف هذا السياق هو البعد املعنوّي، وهو شىء كان معروًفا استعامله عند 

السلف، وكذلك القرب إذا ُأضيف إىل اهلل تعاىل فهو القرب املعنوّي.
 قول الإمام املجتهد ابن جرير الطربّي رحمه اهلل

)ت 310هـ(
قال اإلمام املفس حممد بن جرير الطربّي حتت باب عنوانه)5(: »القول يف 
الداللة عىل أن اهلل عزَّ وجلَّ القديم األول قبل كّل شىء، وأنه هو الُمحِدث 

كّل شىء بقدرته تعاىل ذكره:

1 ( عمرو بن عثامن، أبو عبد اهلل املكّي، ت 297هـ، صويّف عامل باألصول، من أهل 
مكة، له مصنفات يف التصوف، وأجوبة لطيفة يف العبارات واإلشارات. األعالم، 

الزركيل، 81/5.
طبقات املناوي الكربى، املناوّي، 372/1.  ) 2

3 ( »َسنََح يل َرْأٌي: َعَرَض« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة س ن ح، ص 
.288

ُجل ما ُجِعل يف َقْلبه من الَعْقل« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ل ب  4 ( »ُلبُّ الرَّ
ب، 729/1.

تاريخ األمم وامللوك، الطربّي، 25/1.  ) 5
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قائٌم  أو  إال جسٌم  العامل مشاهد  أنه ال شىء يف  الّداللة عىل ذلك  فمن 
وهو  إال  منه  مفرتق  ال  وأنه  جمتمع،  أو  مفرتق  إال  جسم  ال  وأنه  بجسم، 
موهوم فيه االئتالف إىل غريه من أشكاله، وال جمتمع منه إال وهو موهوم 
فيه االفرتاق، وأنه متى عدم أحدمها عدم اآلخر معه، وأنه إذا اجتمع اجلزآن 

منه بعد االفرتاق فمعلوم أن اجتامعهام حادث بعد أن مل يكن.
وإذا كان األمر يف ما يف العامَلِ من شىء كذلك، وكان حكم ما مل ُيشاَهد 
وما هو من جنس ما شاهدنا يف معنى جسم أو قائم بجسم، وكان ما مل خيُل 
من احلََدِث ال شّك أنه حمَدث بتأليِف مؤّلٍف )بكس الالم املشددة( له إن 
كان جمتمًعا، وتفريق مفّرق )بكس الراء املشّددة( له إن كان مفرتًقا، وكان 
معلوًما بذلك أن جامع ذلك إن كان جمتمًعا، ومفّرقه إن كان مفرتًقا، من ال 
القادر اجلامع  الواحد  يشبهه ومن ال جيوز عليه االجتامع واالفرتاق، وهو 
ممّا  فُبنّيَ  قدير،  شىء  كّل  عىل  وهو  شىء،  يشبهه  ال  الذي  املختلفات  بني 
والنهار  الليل  وأن  شىء،  كّل  قبل  كان  وحمِدَثها  األشياء  بارئ  أن  وصفنا 
والزمان والساعات حمَدثات، وأن حمِدَثها الذي يدّبرها ويرّصفها قبلها، إذ 
َقبَله، وإن يف قوله  كان من املحال أن يكون شىء ُيِدث شيًئا إال وحمدثه 

تعاىل ِذْكُرُه: زبہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓڭ  
)الغاشية(  ڭ  ڭ ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋرب 
بارئها  ِقَدِم  عىل  بفهم  واعترب  بعقل  فّكر  ملن  الدالئل  وأدّل  احلجج  ألبلغ 

وحدوث كّل ما جانسها وأن هلا خالًقا ال يشبهها« اهـ.
قال)1(:  أنه  عباس  ابن  عن  صحيح  بإسناد  البيهقّي  روى  قيل:  فإن 
النّهي  أن  فاجلواب:  اهـ.  اهلل«  ذات  يف  تفكروا  وال  شىء  كل  يف  »تفّكروا 
النظر  فإنه يوجب  اخللق،  بالّتفكر يف  األمر  اخلالق مع  التفكر يف  ورد عن 
وإعامل الفكر والتأّمل يف ملكوت السموات واألرض ليستدّل بذلك عىل 

األسامء والصفات، البيهقّي، ص420، فتح الباري، ابن حجر، 383/13، وعزاه   ) 1
للبيهقّي وقال: »موقوف وسنده جيد« اهـ.
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وجود اخلالق الصانع وعىل أنه ال يشبه شيًئا من خلقه، ومن مل يعرف اخلالق 
من املخلوق ال يكون عارًفا باهلل تعاىل، وعليه فال يكون عاماًل هبذا األثر 
الصحيح. وقد أمر القرآن بتعّلم األدلة عىل العقائد اإلسالمية عىل وجوده 
تعاىل وعىل ثبوت العلم له والقدرة واملشيئة والوحدانية إىل غري ذلك من 
الصفات الواجبة له سبحانه ومل يطعن إمام معترب يف هذا العلم الذي هو 

مقصد أهل السنّة واجلامعة من السلف واخللف.
اج )ت 311هـ( جَّ قول اللغوّي الزَّ

قال إبراهيم بن الّسي الّزجاج أحد مشاهري اللغويني ما نصه)1(: »العيّل 
هو َفِعيل يف معنى فاعل، فاهلل تعاىل عاٍل عىل خلقه وهو عيلٌّ عليهم بقدرته، 
يف  جيوز  ال  ذلك  أن  بيَّـنَّا  قد  إذ  مكاٍن  ارتفاع  بالعلو  ُيذهب  أن  جيب  وال 
ر بذهن، تعاىل اهلل عن  ُيتصوَّ أن  ست، وال جيوز أن يكون عىل  تقدَّ صفاته 

ا كبرًيا« اهـ. ذلك ُعلوًّ
وقال أيًضا)2(: »واهلل تعاىل عاٍل عىل كل َشىء، وليس املراد بالعلو ارتفاع 
املحّل ألن اهلل تعاىل جيلُّ عن املحّل واملكان، وإنَّام الُعلو علوُّ الشأن وارتفاُع 

السلطان« اهـ.
ا وال أدري كيف غاب مثل هذا الكالم عن التداول  وهو كالم نفيس جدًّ
بني كثري من الناس حتى توهم بعضهم أن اهلل يوصف بالعلو احليّس وهو 

باطل بال ريب.
 قول الإمام اأبي جعفر الطحاوّي اأحمد بن �سالمة

ر�سي اهلل عنه )ت 321هـ(
املشهورة  عقيدته  أول  يف  اهلل  رمحه  الطحاوي  جعفر  أبو  اإلمام  قال 
املعروفة بالعقيدة الطحاوية: »هذا ذكر بيان عقيدة أهل الّسنة واجلامعة« يريد 

اج، ص48.  جَّ تفسري أسامء اهلل احلسنى، الزَّ  ) 1
اج، ص60. جَّ تفسري أسامء اهلل احلسنى، الزَّ  ) 2
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الطحاوي أن هذه العقيدة أمجع عليها السلف من الصحابة والتابعني وأتباع 
التابعني يف تنـزيه اهلل عن الـمكان واجلهة واجلسمية، وكالم الطحاوّي يف 
غاية األمهية فهو من علـامء احلديث ومن كبار الفقهاء، وقال أيًضا: »ومن 
مل يتوقَّ النفي والتشبيه زلَّ ومل يصب التنـزيه، فإن رّبنا جلَّ وعال موصوف 
بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية ليس يف معناه أحد من الربية، 
ال  واألعضاء)4(واألدوات)5(  واألركان)3(  والغايات)2(  احلدود)1(  عن  تعاىل 

حتويه اجلهات السّت كسائر املبتدعات)6(« اهـ.

1 ( احلّد معناه هناية الشىء، واحلجم واجلرم هلام حّد، فالعرش والكريّس واجلنة والنار 
مساحة  نعلم  ال  البرش  نحن  لكن  مساحة  له  ذلك  كل  واألرضون،  والسموات 
وليس  جهنم،  وال  اجلنة  وال  السبع  السموات  وال  الكريّس  وال  هي  كم  العرش 
معنى نفي احلّد عن اهلل أنه ممتّد إىل غري هناية، فليحذر هذا التوهم ألنه كفر وضالل.

2 ( الغايات مجع غاية، والغاية ما ينتهي إليه الشىء.
الذي  الشىء  ألن  جوانب  له  يكون  أن  منزه  تعاىل  فاهلل  اجلوانب،  معناه  3 ( األركان 

يكون له أركان يكون حمدوًدا ال حمالة.
ومعنى  ونحوه،  والبطن  والرأس  والّرجل  كاليد  الكبرية  اجلوارح  هي  4 ( األعضاء 
لإلنسان وغريه من ذوي  أن  كام  له عضو  يكون  أن  منزه  اهلل  أنَّ  الطحاوّي  كالم 

األرواح أعضاء.
5 ( األدوات مجع أداة، واألدوات هي األجزاء الصغرية كاللسان واألرضاس، وفسَّ 
بعضهم األدوات باآلالت التي يستعني هبا اإلنسان يف حتقيق أفعاله كآالت البناء، 
فاهلل منـّزه عن ذلك ملا ُعِلَم من كالم أهل احلق أن اهلل فاعل بال عالج - أي من 
غري مبارشة -، ال يتاج إىل مزاولة باحلركات والسكنات واآلالت، بل خيلق ما 
يشاء بدون ذلك، فام أراد اهلل يف األزل أن يدخل يف الوجود ُيوِجُده ويكّونه بقدرته 

األزلية.
6 ( ال حتوي اهللَ تعاىل اجلهاُت الستُّ كام حتوي مجيع املخلوقات، وذلك ألّن املخلوقات 
ال ختلو عن التحيز يف إحدى اجلهات الست ألن احلادث ال بد أن يكون يف مكان، 

أما اهلل فليس بحادث فهو موجود بال مكان.
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 اأقوال اإمام اأهل ال�ّسنة اأبي احل�سن الأ�سعرّي
ر�سي اهلل عنه )ت 324هـ(

فهو غري  اهلل جسم  أن  اعتقد  »من  األشعرّي)1(:  احلسن  أبو  اإلمام  قال 
عارف بربه وإنه كافر به« اهـ. 

ويروى عنه أّنه قال)2(: »قال أهل الّسنة وأصحاب احلديث: ليس - أي 
: زبڈ  اهلل - بجسم وال يشبه األشياء، وإنه عىل العرش كام قال عزَّ وجلَّ
ژ ژ ڑڑرب )طه(، وال نقّدم بني يدي اهلل يف القول، بل نقول: 
استوى بال كيف« اهـ. ويف هذا نفي للجلوس والتحّيز واالستقرار عن اهلل 
تعاىل، فقوله: »استوى بال كيف« نفي أن يكون االستواء بكيفية، والكيف 

هو من صفات املخلوقات التي يتنّزه اهلل عن االّتصاف هبا.
وقال ريض اهلل عنه أيًضا)3(: »اإلمجاع الثامن: وأمجعوا عىل أّنه عزَّ وجلَّ 
وعقاهبا  وحساهبا  األمم  لعرض  ا  صفًّ ا  صفًّ واملَلُك  القيامة)4(  يوم  جييء 
وثواهبا، فيغفر ملن يشاء من املذنبني ويعّذب منهم من يشاء كام قال، وليس 
جميئه حركة وال زوااًل وإنام يكون املجيء حركة وزوااًل إذا كان اجلائي جساًم 
أو جوهًرا، فإذا ثبت أنه عزَّ وجلَّ ليس بجسم وال جوهر مل جيب أن يكون 
جميئه ُنْقَلة أو حركة، أال ترى أهنم ال يريدون بقوهلم: جاءت زيًدا احلّمى، 
أهنا تنقلت إليه أو حتّركت من مكان كانت فيه! إذ مل تكن جساًم وال جوهًرا، 

وإنام جميئها إليه وجودها به.
وأنه ينزل إىل سامء الدنيا كام ُرِوي عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وليس نزول نقلة ألنه 

ليس بجسم وال جوهر« اهـ.

إشارات املرام، البيايض، ص200.  ) 1
مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، 211/1.  ) 2
رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب، األشعرّي، 227/1.  ) 3

4 ( أي جييء أثٌر من آثار قدرة اهلل، فتظهر يف ذلك اليوم مظاهُر عظيمٌة لقدرة اهلل.
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املجّسمة  تكفري  األشعري  عن  البغدادي  منصور  أبو  اإلمام  نقل  وقد 
واملشبهة فقال يف كتابه تفسري األسامء والصفات)1(: »إن األشعري وأكثر 
كفر،  إىل  أّدت  أو  كفًرا  بدعته  كانت  مبتدع  كّل  بتكفري  قالوا  املتكلمني 
ا وهناية أو أّنه جيوز عليه احلركة  كمن زعم أّن ملعبوده صورة أو أّن له حدًّ
والسكون، وال شّك لذي لّب )عقل( يف تكفري الكرامية جمّسمة خراسان يف 

قوهلم: إّن اهلل جسم له حّد وناية من حتته وإنه مماّس لعرشه« اهـ.
قول اإمام اأهل ال�سّنة اأبي من�سور املاتريدي ر�سي اهلل عنه 

)ت333هـ(
قال اإلمام أبو منصور املاتريدّي)2(: »مسألة: ال جيوز إطالق لفظ اجلسم 

عىل اهلل تعاىل« اهـ.
وقال أيًضا)3(: »يف إثبات رؤية املؤمنني هلل يف اآلخرة: فإن قيل: كيف 
اهلل  أي  ـ  ُيرى  بل  لذي صورة،  تكون  الكيفية  إذ  بال كيف  قيل:  ُيرى؟ 
تعاىل ـ بال وصف قيام وقعود واتكاء وتعّلق واتصال وانفصال ومقابلة 
ومدابرة وقصرية وطويلة ونور وظلمة وساكن ومتحّرك ومماّس ومباين 
عن  لتعاليه  العقل،  يقّدره  أو  الوهم  يأخذه  معنى  وال  وداخل  وخارج 

ذلك« اهـ.
هذه بعض النقول عن السلف الصالح يف تنزيه اهلل عن اجلسمية وعن 

ا كبرًيا. صفات األجسام، تبارك وتعاىل وتنّزه رّبنا عاّم يقول الّظاملون علوًّ

تفسري األسامء والصفات، البغدادي، ص 188، 189.  ) 1
التوحيد، املاتريدّي، ص38.  ) 2
التوحيد، املاتريدّي، ص85.  ) 3



80

مباحث يف اأدّلة اأهل ال�ّسنة واجلماعة على 
 تنزيه اهلل عن اجل�سمية

و�سفات الأج�سام من النقل

قال اإلمام الرازّي رمحه اهلل)1(: »تقرير الدالئل السمعية عىل أنه سبحانه 
وتعاىل منّزه عن اجلسمية واحليز واجلهة، ويدّل عليه وجوه:

احلجة األوىل:
قوله تعاىل: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿرب )اإلخالص(.
اعلم أنه قد اشتهر يف التفسري أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئل عن اهلل ونعته وصفته، 

فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه السورة.
إذا عرفت هذا فنقول هذه السورة من املحكامت ال من املتشاهبات ألنه 
يقتيض  وذلك  احلاجة  عند  وأنزهلا  السائل  سؤال  عن  جواًبا  جعلها  تعاىل 
كوهنا من املحكامت ال من املتشاهبات، وإذا ثبت هذا وجب اجلزم بأن كل 

مذهب خيالف هذه السورة يكون باطاًل.
فنقول: إنَّ قوله تعاىل: زبٻرب يدّل عىل نفي اجلسمية، ألن اجلسم 
قوله  كان  ولّما  الوحدة،  ينايف  وذلك  جوهرين  من  ًبا  مركَّ يكون  أن  أقّله 
منافًيا  قولهزبٻرب  كان  الَوحدانية  يف  مبالغة  زبٻرب   : وجلَّ عزَّ 

للجسمية.

أساس التقديس، الرازّي، ص 30، 31 )باختصار(.  ) 1
الدين  فخر  اهلل  عبد  أبو  البكري  التميمي  احلسني  بن  احلسن  بن  عمر  بن  حممد   
وعلوم  واملنقول  املعقول  يف  زمانه  أوحد  املفس  اإلمام  606هـ،  ت  الرازي، 
األوائل وهو قريش النسب أصله من طربستان ومولده يف الري وإليها نسبته. من 
تصانيفه: »مفاتيح الغيب«، و»لوامع البيان يف رشح أسامء اهلل تعاىل والصفات«. 

األعالم، الزركيل، 302/6، 303. 
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ولو كان جوهًرا لكان كل جوهر فرد كفًوا له، فدّلت السورة من الوجه 
الذي قّررناه عىل أنه تعاىل ليس بجسم وال بجوهر...

واعلم أنه تعاىل كام نّص عىل أنه واحد فقد نصَّ أيًضا عىل الربهان الذي 
ألجله جيب احلكم بأنه َأَحٌد، وذلك أنه قال: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب 
)اإلخالص(، وكونه إهلًا يقتيض كونه غنيًّا عامَّ سواه، وكّل مرّكب مفتقر إىل 
كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه، فكّل مرّكب هو مفتقر 
إىل غريه، وكونه إهلًا يمنع من كونه مفتقًرا إىل غريه، وذلك يوجب القطع 
ليس بجسم وال جوهر وال يف  بأنه  القطع  يوجب  أحًدا  وكونه  أحد،  بأنه 
حّيز، فثبت أن قوله تعاىل: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب )اإلخالص( برهان 

قاطع عىل ثبوت هذه املطالب.
)اإلخالص(،  پرب  پ   زبپ   وتعاىل:  سبحانه  قوله  وأما 
ليس  أنه  عىل  يدّل  وذلك  احلوائج،  يف  إليه  املصمود  السيد  هو  فالصمد 

بجسم، وبيان داللته عىل نفي اجلسمية من وجوه:
إىل كل واحد من  كّل جسم هو مرّكب وكّل مرّكب حمتاج  إن  األول: 
أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه، فكل مرّكب حمتاج إىل غريه واملحتاج 

إىل الغري ال يكون غنيًّا حمتاًجا إليه، فلم يكن صمًدا مطلًقا.
الثاين: لو كان مرّكًبا من اجلوارح واألعضاء الحتاج يف اإلبصار إىل العني 

ـ احلدقة ـ، ويف الفعل إىل اليد، وذلك ينايف كونه ـ أي اهلل ـ صمًدا مطلًقا.
املتامثلة  واألشياء  متامثلة،  األجسام  أن  عىل  الداللة  سنُقيم  أنَّا  الثالث: 
جيب اشرتاكها يف اللوازم، فلو احتاج بعض األجسام إىل بعض لزم كون 
ولزم  اجلسم  لذلك  كونه حمتاًجا  أيًضا  ولزم  اجلسم  ذلك  إىل  الكل حمتاًجا 
أيًضا كونه حمتاًجا إىل نفسه وكل ذلك حمال، ولّما كان ذلك حمااًل وجب أاّل 
يتاج ـ أي اهلل ـ إىل شىء من األجسام، ولو كان كذلك ـ أي حمتاًجا ـ مل 

يكن صمًدا عىل اإلطالق.
وأما قوله تعاىل: زبٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿرب )اإلخالص(، 
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فهذا أيًضا يدّل عىل أنه ليس بجسم وال جوهر، ألنَّا سنقيم الداللة عىل أن 
اجلواهر متامثلة، فلو كان تعاىل جوهًرا لكان مثاًل جلميع اجلواهر فكان كّل 
اجلواهر ألن  من  مؤّلًفا  لكان  كان جساًم  ولو  له،  كفًؤا  اجلواهر  من  واحد 
اجلسم يكون كذلك، وحينئذ يعود اإللزام املذكور، فثبت أن هذه السورة 

من أظهر الدالئل عىل أنه تعاىل ليس بجسم وال بجوهر...
واعلم أنه كام أن الكّفار سألوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن صفة رّبه فأجاب اهلل هبذه 
ا  ًها عن أن يكون جساًم أو جوهًرا أو خمتصًّ السورة الداّلة عىل كونه تعاىل منزَّ
فقال:  تعاىل  اهلل  السالم عن صفة  فرعون سأل موسى عليه  باملكان، كذلك 

چ       ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ        ڦ   ڦ   ڦ   زبڤ  
چ           چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈرب )الشعراء(، ثم إنَّ موسى مل يذكر اجلواب عن هذا السؤال إال بكونه 
تعاىل خالًقا للناس ومدّبًرا هلم وخالًقا للسموات واألرض ومدّبًرا هلام« اهـ.
قال القرطبّي يف تفسري هذه اآليات)1(: »ملا غلب موسى فرعوَن باحلجة 
الرتبية وغري ذلك حجة رجع إىل معارضة  اللعني من تقريره عىل  ومل جيد 
فاستفهمه  )الزخرف(،  زبۈئۈئېئېئېئرب  قوله:  يف  موسى 
عن  يستفهم  كام  وغريه:  مكّي  قال  األشياء.  من  جمهول  عن  استفهاًما 
األجناس فلذلك استفهم بـ »ما«. قال مكّي: وقد ورد له استفهام بـ »من« 
اهلل  الدالة عىل  بالصفات  فأتى موسى  أهنا مواطن،  آخر ويشبه  يف موضع 
اجلنس  عن  فرعون  سأل  وقد  خملوق،  فيها  يشاركه  ال  التي  خملوقاته  من 
وال جنس هلل تعاىل ألن األجناس حمَدثة، فعلم موسى جهله فأرضب عن 
لفرعون  أنه ال مشاركة  للسامع  تبنّي  التي  اهلل  بعظيم قدرة  سؤاله وأعلمه 
فيها. فقال فرعون: زب ڇ  ڍرب عىل معنى اإلغراء والتعجب من سفه 
ومعبودهم،  رهبم  فرعون  أن  القوم  عقيدة  كانت  إذ  ـ  زعمه  عىل  ـ  املقالة 

ڎ    ڎ   زبڌ   بقوله:  البيان  يف  موسى  فزاد  كذلك.  قبله  والفراعنة 

تفسري القرطبّي، القرطبي، 98/13.  ) 1
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أنه قد كان  ڈرب )الشعراء( فجاء بدليل يفهمونه عنه ألهنم يعلمون 
مل  أن  بعد  بدَّ هلم من مغرّي، وأهنم قد كانوا  فنوا وأنه ال  آباء وأهنم قد  هلم 

يكونوا وأهنم ال بد هلم من مكّون« اهـ.
ثم قال الفخر الرازي رمحه اهلل: »فثبت أنه كام أن جواب حممد ملسو هيلع هللا ىلص عن 
التحيُّز،  عن  تعاىل  اهلل  تنـزيه  عىل  يدّل  تعاىل  اهلل  صفة  عن  الكفار  سؤال 
عزَّ  اهلل  صفة  عن  فرعون  سؤال  عن  السالم  عليه  موسى  جواب  فكذلك 

وجّل يدّل عىل تنــزيه اهلل تعاىل.
استدّل  بأنه  كتابه  يف  عنه  تعاىل  اهلل  حكى  فقد  السالم  عليه  اخلليل  أما 
متام  عند  قال  ثم  حدوثها،  عىل  الكواكب  أحوال  يف  التغريُّ  بحصول 

ھھھھ   ہ  ہ  ہ  زبۀہ  االستدالل: 
ے  ے  ۓ  ۓڭرب )األنعام(، واعلم أن هذه الواقعة تدّل عىل 

تنــزيه اهلل تعاىل وتقديسه عن التحيُّز.
وأما داللتها عىل تنـزيه اهلل تعاىل عن التحّيز فمن وجوه:

أحدها: ما صحَّ عىل أحد املِثلني وجب أن يصحَّ عىل املثل اآلخر، فلو 
كان تعاىل جساًم أو جوهًرا وجب أن يصحَّ عليه كّل ما صّح عىل غريه، وأن 
التغريُّ عليه، ولّما  يصّح عىل غريه كّل ما صحَّ عليه، وذلك يقتيض جواز 
املتغرّي من حال إىل حال ال يصلح لإلهلية،   حكم اخلليل عليه السالم بأن 
، لزم القطع بأنه تعاىل ليس بمتحّيز  وثبت أنه لو كان جساًم لصحَّ عليه التغريُّ

أصاًل.
الثاين: أنه عليه السالم قال عند متام االستدالل: زبہ ہ ہ 
ہ ھ  ھرب )األنعام( فلم يذكر من صفات اهلل تعاىل إال 

كونه خالًقا للعامل، واهلل تعاىل مدحه عىل هذا الكالم وعّظمه فقال: زبڀ  
)األنعام(.  ڤرب  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ 

ولو كان إله العامل جساًم موصوًفا بمقدار خمصوص وشكل خمصوص َلـاَم 
كمل العلم به تعاىل إال بعد العلم بكونه جساًم متحّيًزا. ولو كان كذلك ملا 
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ا للمدح والتعظيم بمجّرد معرفة كونه خالًقا للعامل، وَلـامَّ كان  كان مستحقًّ
هذا القدر من املعرفة كافًيا يف كامل معرفة اهلل تعاىل دّل ذلك عىل أنه تعاىل 

ليس بمتحّيز. 
الثالث: أنه تعاىل لو كان جساًم لكان كّل جسم مشارًكا له يف متام املاهية، 
وتعاىل،  سبحانه  هلل  الرشيك  إثبات  يقتيض  جساًم  تعاىل  بكونه  فالقول 
زبے  ے  ۓ  ۓ  ڭرب  السالم:  ينايف قول اخلليل عليه  وذلك 
قاطعني  كانوا  عليهم  اهلل  صلوات  األنبياء  أن  ذكرناه  بام  فثبت  )األنعام(. 

بتنـزيه اهلل تعاىل وتقديسه عن اجلسمية واجلوهرية واجلهة، وباهلل التوفيق.

احلجة الثانية:
)الشورى(،  ٿٿٹرب  زبٺ   تعاىل:  قوله  القرآن:  من 
ألن  تعاىل،  اهلل  عن  اجلسمية  نفي  يف  نقيّل  دليل  أوضح  هي  اآلية  وهذه 
زبٿرب نكرة يف سياق النفي، والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم)1(، 
األجرام واألجسام  نفسه مشاهبة  اجلملة عن  نفى هبذه  وتعاىل  تبارك  فاهلل 
واألعراض، ومل يقّيد تبارك وتعاىل نفي الشبه عنه بنوع من أنواع احلوادث، 

بل شمل نفي مشاهبته لكّل أفراد احلادثات.
املاهية، ألّنا  متام  لسائر األجسام يف  مثاًل  لكان  ـ جساًم،  اهلل  ـ  كان  ولو 
من  ـ  متامثلة  كلها  األجسام  أن  الباهرة  بالدالئل  تعاىل  اهلل  شاء  إن  سنبنّي 
، وذلك كاملناقض  حيث كوهنا مؤلفة مركبة حتّل فيها الصفات واألعراضـ 

هلذا النص. 
لغريه  تعاىل، وإن كان جساًم، خمالف  إنه  يقال:  أن  قيل: ملَ ال جيوز  فإن 
من األجسام، كام أن اإلنسان والفرس وإن اشرتكا يف اجلسمية خمتلفان يف 
األحوال والصفات، وَلـامَّ ـ كان ـ ال جيوز أن يقال الفرس مثل اإلنسان، 

فكذا هنا؟

من  كثرية  مواضع  يف  ذلك  ذكر   .160/1 األندليس،  حيان  أبو  املحيط،  البحر   ) 1
تفسريه.
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فاجلواب من وجهني:
األول: أّنا سنقيم الداللة إن شاء اهلل تعاىل عىل أن األجسام كّلها متامثلة 
يف متام املاهية، وعليه فلو كان تعاىل جساًم لكان ذاته مثاًل لسائر األجسام، 
متامثلة  منهام  كل  ذات  والفرس  واإلنسان  النّص)1(،  هلذا  خمالف  وذلك 
لذات اآلخر ـ من حيث كوهنام مركبني ـ، واالختالف إنام وقع يف الصفات 
إذا كانتا متامثلتني كان اختصاص كل واحدة منهام  واألعراض، والذاتان 
األشياء  ألّن  الواجبات،  من  ال  اجلائزات  من  يكون  املخصوصة  بصفاهتا 
املتامثلة يف متام الذات واملاهية ال جيوز اختالفها يف اللوازم، فلو كان البارئ 
تعاىل جساًم لوجب أن يكون اختصاصه بصفاته املخصوصة من اجلائزات، 
ولو كان كذلك لزم افتقاره إىل املدّبر واملخّصص، وذلك يبطل القول بكونه 

تعاىل إله العامل.
اجلسمية   يف  األجسام  لسائر  مشارًكا  تعاىل  هو  يكون  أن  بتقدير  الثاين: 
اهلل  ذات  يف  الكثرة  وقوع  يوجب  هذا  املخصوصة،  ماهيته  يف  هلا  وخمالًفا 
تعاىل ألن اجلسمية مشرتك فيها بني اهلل تعاىل وبني غريه، وخصوصية ذاته 
غري مشرتكة فيام بني اهلل تعاىل وبني غريه، وما به املشاركة غري ما به املاميزة، 
وذلك يقتيض وقوع الرتكيب يف ذاته املخصوص، وكل مرّكب ممكن)2( ال 

واجب)3( عىل ما بّينَّاه فثبت لك أن هذا السؤال ساقط.
احلجة الثالثة:

قوله تعاىل: زبۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئیرب )حممد(.

1 ( أي قوله تعاىل چٺ  ٿٿٹچ )الشورى(.
2 ( كانت املمكنات العقلية معدومًة ثم دخل بعضها يف الوجوِد بتخصيِص اهلل تعاىل 
أالَّ توجَد،  العقل جائًزا  إذ كاَن يف  له أن يوجد،  قّدر  الذي  البعض  لوجوِد ذلك 
ر  فوجودها بتخصيِص اهلل تعاىل. ويقال عن املمكن: اجلائز العقيّل، وهو ما ُيَتصوَّ

يف العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى.
اهلل  العقل عدمه، وهو  ر يف  ُيَتصوَّ ال  ما  هو  العقيّل  الواجب  أو  الوجود  3 ( الواجب 

وصفاته. 
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ألن  غنيًّا  كان  ملا  جساًم  كان  ولو  غنيًّا،  تعاىل  كونه  عىل  اآلية  هذه  دّلت 
كل جسم مرّكب، وكّل مرّكب حمتاج إىل كل واحد من أجزائه، وأيًضا لو 
وجب اختصاصه باجلهة لكان حمتاًجا إىل اجلهة، وذلك يقدح يف كونه غنيًّا 

عىل اإلطالق.
احلجة الرابعة:

قوله تعاىل: زبڻ  ۀ  ۀ  ہہہ  ہیرب )البقرة(.
والقيوم من يكون قائاًم بنفسه مقوًما لغريه، فكونه قائاًم بنفسه عبارة عن 
كونه غنيًّا عن كل ما سواه، وكونه ـ تعاىل ـ ُمَقِوًما لغريه عبارة عن احتياج 
جزؤه،  وهو  غريه  إىل  مفتقًرا  هو  لكان  جساًم  كان  فلو  إليه،  سواه  ما  كل 
ولكان غريه غنيًّا عنه وهو جزؤه وحينئذ ال يكون قيوًما. وأيًضا لو وجب 
حصوله يف شىء من األحياز لكان مفتقًرا حمتاًجا إىل ذلك احلّيز، فلم يكن 

قّيوًما عىل اإلطالق.

احلجة اخلامسة:
قوله تعاىل: زبڀ  ڀڀ ڀ ٺرب )مريم(.

قال ابن عباس ريض اهلل عنه: »هل تعلم له مثاًل«. ولو كان متحّيًزا لكان 
كل واحد من اجلواهر مثاًل له.

احلجة السادسة:
قوله تعاىل: زبۉ  ې  ې  ېېېئرب )احلرش(.

املقّدر  هو  اللغة  يف  اخلالق  أن  كتبنا  سائر  يف  بّينّا  أّنا  به  االستدالل  وجه 
كان  ولو  متناهًيا،  لكان  جساًم  كان  ولو  ـ،  املشّددة  املعجمة  الدال  بكس  ـ 
متناهًيا لكان خمصوًصا بمقدار معنّي، ولـامَّ وصف نفسه بكونه خالًقا وجب 
أن يكون تعاىل هو املقّدر جلميع املقدورات بمقاديرها املخصوصة. وإذا كان 

ًرا يف ذاته بمقدار خمصوص، لزم كونه مقِدًرا لنفسه، وذلك حمال. هو مقدَّ
حدود  أو  حدٌّ  به  حميط  متناه  وكّل  متناهًيا،  لكان  جساًم  كان  لو  وأيًضا 
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ل فله صورة، فلو كان  ل وكّل مشكَّ خمتلفة، وكّل ما كان كذلك فهو مشكَّ
فيلزم  بكونه مصِوًرا)1(،  نفسه  تعاىل وصف  إنه  ثم  له صورة،  لكان  جساًم 
الصورة  عن  ًها  منزَّ يكون  أن  فيلزم  حمال،  وذلك  لنفسه  مصّوًرا  كونه 

واجلسمية حتى ال يلزم هذا املحال.

احلجة السابعة: 
قوله تعاىل: زبۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئیرب )احلديد(.

غري  ظاهره  لكان  جساًم  كان  ولو  وباطنًا،  ظاهًرا  بكونه  نفسه  وصف 
بأنه ظاهر وبأنه باطن، ألن عىل  الواحد موصوًفا  باطنه، فلم يكن الشىء 
تقدير كونه جساًم يكون الظاهر منه سطحه، والباطن منه عمقه، فلم يكن 

الشىء الواحد ظاهًرا وباطنًا.
وأيًضا فاملفسون قالوا: إنه ظاهر بحسب الدالئل)2(، باطن بحسب أنه 
ال يدركه احِلسُّ وال يصل إليه اخليال، ولو كان جساًم ملا أمكن وصفه بأنه ال 

يدركه احلس وال يصل إليه اخليال.
ويف صحيح مسلم)3(: كان أبو صالح)4( يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 

1 ( أي خالق الصور.
2 ( الظاهُر فوَق كّل شىٍء بالقهِر والقوِة والَغَلَبِة ال باملكاِن والصورِة والكيفيِة فإهنا من 

صفاِت اخللِق.
الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول  صحيح مسلم، مسلم، كتاب   ) 3

عند النوم وأخذ املضجع، 78/8.
جويرية  املؤمنني  أم  موىل  اهلل  عبد  بن  ِذْكَوان  ت101هـ،  السامن،  صالح  4 ( أبو 
الغطفانية، احلافظ احلجة، كان من كبار العلامء باملدينة، ولد يف خالفة عمر ريض 
عباس  وابن  هريرة،  وأيب  وعائشة،  وقاص،  أيب  بن  سعد  من  وسمع  عنه،  اهلل 
ابنه سهيل بن أيب صالح، واألعمش،  أبا هريرة مدة، حدث عنه  وغريهم. الزم 
من  اهـ.  ثقة«  »ثقة  فقال:  أمحد  اإلمام  ذكره  وخلق سواهم.  دينار،  بن  اهلل  وعبد 
السامن  صالح  أيب  من  »سمعت  قال:  األعمش  وعن  وأوثقهم،  الناس  أجّل 
اهـ.= أبو حاتم: »ثقة، صالح احلديث، يتج بحديثه«  اهـ. وقال   ألف حديث« 
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يضطجع عىل شّقه األيمن ثم يقول: »اللهمَّ ربَّ السمواِت واألرِض وربَّ 
نا وربَّ كّل شىٍء، فالَق احَلّب والنََّوى وُمنَـّزَل التوراِة  العرِش العظيِم، ربَّ
واإلنجيِل والفرقاِن، أعوُذ بَك ِمْن رّش كّل شىٍء أنَت آخٌذ بناصيتِِه)1(، اللهمَّ 
ُل فليَس قبَلَك شىٌء وأنَت اآلِخُر فليَس بعَدَك شىٌء وأنَت الظاهُر  أنَت األوَّ
ْين  الدَّ عنَّا  اقِض  شىٌء،  ُدوَنَك  فليَس  الباطُن  وأنَت  شىٌء  فوَقَك  فليَس 
وأْغنِنَا ِمَن الفقِر«، وكان يروي ذلك عن أيب هريرة)2( عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، رواه 

الرتمذّي)3( وغريه.

احلجة الثامنة:
زبٿ   تعاىل:  وقوله  )طه(،  ىىائرب  ې  زبې  تعاىل:  قوله 

ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤڦرب )األنعام(.
وإال  والصورة  والشكل  املقدار  ًها عن  منزَّ تعاىل  كونه  يدّل عىل  وذلك 
فإن  نْي.  النصَّ هذين  خالف  عىل  وذلك  به،  حميَطنْي  والعلم  اإلدراك  لكان 

=سري أعالم النبالء، الذهبي، 20/5، 21.
م الرْأس.  الناِصيُة، ُقصاُص الشعر يف ُمقدَّ النَّوايص، ابن سيده:  1 ( »النَّاِصيُة واحدة 
وقال الفراء يف قوله عّز وجّل: چۅۅ ۉۉ ې  ې  ېچ )العلق(، ناِصَيُته 

: زبڄ   ڄ   نَّه. وقوله عزَّ وجلَّ ا لنَْأُخَذنَّ هبا َأي لنُِقيَمنَّه وَلنُِذلَّ هنَّ ُم رْأسه، َأي لنَْهرُصَ مقدَّ
ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃرب )هود(، قال الزجاج: معناه يف قبضته َتناُله بام شاء ُقدرته« 
اهـ. لسان العرب، ابن منظور، 327/15. قال النووّي يف رشحه: »َقْوله: »َأُعوُذ 
املْخُلوَقات،  ِمَن  ُكّل َشىء  ِمْن رَشّ  َأْي  بِنَاِصَيتِِه«  آِخٌذ  َأْنَت  ُكّل َشىٍء  ِمْن رَشّ  بَِك 
النووي،  رشح صحيح مسلم،  اهـ.  بِنََواِصيَها«  آِخذ  َوُهَو  ُسْلَطانه،  يِف  ُكّلَها  ألهنا 

 .79/9
2 ( عبد الرمحن بن صخر الدويس امللقب بأيب هريرة، ت 59هـ، كان أكثر الصحابة 
حفًظا للحديث ورواية له، نشأ يتياًم ضعيًفا يف اجلاهلية وقدم املدينة ورسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب فأسلم سنة 7هـ ولزم صحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فروى عنه 5374 حديًثا نقلها 
األعالم،  باملدينة.  أكثر من 800 رجل بني صحايب وتابعي، تويف  عن أيب هريرة 

الزركيل، 308/3.
إىل  أوى  إذا  الدعاء  يف  جاء  ما  باب  الدعوات،  كتاب  الرتمذي،  الرتمذّي،  سنن   ) 3

فراشه، 5/ 472.



89

قيل: مل ال جيوز أن يقال: إنه إن كان جساًم كبرًيا، فلهذا املعنى ال ييط به 
اإلدراك والعلم؟ قلنا: لو كان األمر كذلك لصحَّ أن يقال بأن علوم اخللق 
وأبصارهم ال حتيط بالسموات وال باجلبال وال بالبحار وال باملفاوز)1(، فإن 
هذه األشياء أجسام كبرية واألبصار ال حتيط بأطرافها، والعلوم ال تصل إىل 
متام أجزائها. ولو كان األمر كذلك ملا كان يف ختصيص ذات اهلل تعاىل هبذا 
الوصف فائدة، وكالم اهلل منزه عن الضعف والركاكة، فالقرآن معجزة يف 

الفصاحة والبالغة، واهلل أحكم احلاكمني.
احلجة التاسعة:

قوله تعاىل: زبۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅۅرب )البقرة(.
األجسام  من  واحد  لكل  مثاًل  لكان  جساًم  تعاىل  كان  ولو  املثل،  والند 
لَِما بّينَّا سابًقا أن األجسام كلها متامثلة وحينئذ يكون النّد موجوًدا عىل هذا 

التقدير وذلك عىل مضاّدة هذا النص« اهـ.

1 ( »امَلَفاَزُة: امَلنْجاُة وامَلْهَلَكُة والَفالُة ال ماء هبا« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، 
مادة: ف و ز، ص 669، »امَلفاَزُة: الرَبّيُة، وُكلُّ َقْفٍر َمفاَزٌة. وقيل: امَلفاَزُة: الَفالُة 
بيدّي،  الزَّ العروس،  تاج  اهـ.  مفاوز«  ُشَمْيل. واجلمع:  ابن  قاله  ماَء هبا،  التي ال 

.273/15
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 اآيات قراآنية كرمية تدلُّ على تنـزيه
 اهلل تعاىل عن اجل�سمية زيادة على ما ذكره

الفخر الرازي رحمه اهلل

قال أبو حّيان األندليّس يف تفسريه البحر املحيط)1( يف رشح قوله تعاىل 
زبڳ  ڳ  ڱڱںرب )النحل(: »أي الصفة العليا ـ من تنـزهه تعاىل 
عن الولد والصاحبة ومجيع ما تنسب الكفرُة إليه مما ال يليق به تعاىل كالتشبيه 
الِغنَى  وهي ـ أي هذه الصفة العلياـ  واالنتقال وظهوره تعاىل يف صورة ـ 
عن العاملني، والنزاهة عن سامت املحَدثني« اهـ. فيستحيل عىل اهلل عقاًل أن 
يكون صورة كاإلنسان، ألّنه لو كان صورة الحتاج إىل ُمَصّور يصّوره، أما 
احلديث الذي رواه مسلم)2( من حديث أيب هريرة عن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قاتَل 
النبي  وأن  آدَم عىل صورتِِه«،  اهلل خَلَق  فإنَّ  الوجَه  َفْليجتنِب  أخاُه  أحُدُكْم 
ملسو هيلع هللا ىلص رأى شخًصا يلطم وجَه عبٍد فأنكر عليه وقال: »إنَّ اهلل َخَلَق آدَم عىل 
ُأعيد الضمري إىل األخ املرضوب أو  إْن  البخارّي)3(، فاملراد  صورتِِه« رواه 
وجه العبد أن اهلل خلق آدم عليه السالم عىل صورة ذاك املرضوب، وقيل: إهنا 
تعود عىل آدم بمعنى أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل الصورة التي كان عليها ومل يرّدده 
يف أطوار اخِللقة كام ُخِلقنا نحن من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وإن ُأعيد 
الضمري إىل اهلل كان عىل معنى املِلك فتكون اإلضافة للترشيف فكأنه قال:خلقه 
»ال  حديث)4(:  يف  ُيقال  وهكذا  عنده،  َفة  ُمرَشَّ له  ِمْلك  هي  التي  الصورة  عىل 

تفسري البحر املحيط، أبو حيان، تفسري قول اهلل تعاىل: چڳ  ڳ  ڱڱںچ   ) 1
)النحل(، 549/6. 

صحيح مسلم، مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي عن رضب الوجه،   ) 2
.32/8

صحيح البخاري، البخاري، كتاب االستئذان، باب بدء السالم، 62/8.  ) 3
املعجم الكبري، الطرباين، 329/12. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد   ) 4
22/8: »الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري إسحاق بن إسامعيل الطالقاين= 
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ُتَقّبُحوا الوجَه فإنَّ اهلل َخَلَق آدَم عىل صورِة الرحِن«، وال َيصّح تفسري احلديث 
بام قال بعضهم من أن املراد أّنه خلقه عىل صفاته من السمع والبرص والعلم، 
وال يصّح عقاًل أن يتصف العبد بصفة من صفاته تعاىل ألن احلادث ال يتصف 

باألزيّل، فال يكون احلادث أزليًّا وال األزيّل حادًثا.
ابن  فيه  غلط  احلديث  هذا  أن  »واعلم  املالكي)1(:  عياض  القايض  قال 
له صورة ال كالصور،  فإن اهلل سبحانه  قتيبة)2( وأجراه عىل ظاهره وقال: 
فأجرى احلديث عىل ظاهره، والذي قاله ال خيفى فساده ألن الصورة تفيد 
الرتكيب، وكل مرّكب حمَدث، والبارئ ـ سبحانه وتعاىل ـ ليس بمحَدث 
قول  جنس  من  وهذا  ر،  بمصوَّ فليس  بمرّكب  ليس  وما  بمرّكب،  فليس 
الّسنة  أهل  رأوا  ملا  كاألجسام  ال  جسم  ـ  وعّز  جّل  ـ  البارئ  إن  املبتدعة: 
قالوا: شىء ال كاألشياء، طرد واحد، فقالوا: جسم ال كاألجسام. وقال 

ابن قتيبة: صورة ال كالصور.
وال  احلدوث  تفيد  ال  »شىء«  لفظة  أن  قالوه  وما  قلناه  ما  بني  والفرق 
والرتكيب،  التأليف  يتضمن  وصورة  جسم  وقوهلم:  يقتضيه،  ما  تتضمن 

وذلك دليل احلدوث.
احلديث  هذا  مع كون  كالصور،  قوله: صورة ال  قتيبة يف  وعجًبا البن 
يقتيض ظاهره عنده خلق آدم عىل صورته، فقد صارت عىل زعمه صورة 
البارئـ  سبحانهـ  عىل صورة آدمـ  عليه السالمـ  عىل ظاهر هذا عىل أصله، 

فكيف يكون عىل صورة آدم ويقول: إهنا ال كالصور، وهذا تناقض« اهـ.
ويقال له أيًضا: إن أردت بقولك: »صورة ال كالصور« أنه ليس بمؤّلف 

بزوائد  املهرة  اخلرية  إحتاف  يف  البوصريي  وقال  اهـ.  ضعف«  وفيه  ثقة  =وهو 
املسانيد العرشة 45/6: »هذا إسناٌد رواُته ثقات« اهـ.

إكامل املعلم بفوائد مسلم، القايض عياض، ص87، 88.  ) 1
2 ( عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورّي النحوّي اللغوّي، ت 276هـ، قال البيهقّي: 
بغية  اهـ.  التشبيه«  الدارقطنّي: »كان يميل إىل  اهـ. وقال  قتيبة كّراميًّا«  ابن  »كان 

الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، السيوطّي، 62/2.
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اللغة  تفيد يف  مثبت تسمية  احلقيقة، وأنت  فليس بصورة عىل  وال مرّكب 
معنى مستحياًل عليه تعاىل مع نفي ذلك.

وقال احلافظ ابن اجلوزّي)1( رمحه اهلل يف تفسريه زاد املسري)2(: »قال اهلل 
تعاىل: زبٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ڤرب )النحل(، أي ال تشّبهوه بخلقه ألنه 

ال يشبه شيًئا وال يشبهه شىء« اهـ.
زبٺ  ٿ   تعاىل:  اهلل  قول  رشح  يف  تفسريه)4(  يف  البيضاوّي)3(  وقال 
مثاًل  له  جتعلوا  »فال  )النحل(:  ڤڤڤرب  ٹٹ   ٹ   ٿٿٹ  ٿ  

ترشكونه به أو تقيسونه عليه فإن رضب املثل تشبيه حال بحال. زبٹ ٹ  
ٹرب فساد ما تعولون عليه من القياس عىل أن عبادة عبيد امللك أدخل يف 
التعظيم من عبادته وعظم جرمكم يف ما تفعلون. زبٹ  ڤڤرب ذلك 
ُكنَْه )حقيقة(  يعلم  أنه  أو  للنهي،  عليم  فهو  عليه  ملا جرأتم  ولو علمتموه 

زبٺ   األشياء وأنتم ال تعلمونه، فدعوا رأيكم دون نصه. وجيوز أن يراد 
ٿ  ٿ  ٿڤرب )النحل( فإنه يعلم كيف ترضب األمثال وأنتم ال 

تعلمون« اهـ.

ت  الفرج،  أبو  احلنبيل  البغدادي  القريش  اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد   ) 1
مة عرصه يف التاريخ واحلديث، كثري التصانيف، مولده ووفاته ببغداد  597هـ، عالَّ
وأخبارهم«،  »األذكياء  منها:  مصنف  ثالثامئة  نحو  له  اجلوز.  مرشعة  إىل  ونسبته 
و»مناقب عمر ابن عبد العزيز«، و»زاد املسري يف علم التفسري«. األعالم، الزركيل، 

.316/3
زاد املسري يف علم التفسري، ابن اجلوزّي، 471/4.  ) 2

الدين  نارص  أبو اخلري  أو  أبو سعيد  الشريازّي  بن عيّل  بن عمر بن حممد  اهلل  3 ( عبد 
قرب  ـ  بفارس  البيضاء  املدينة  يف  ولد  مفس،  قاض  685هـ،  ت  البيضاوّي، 
شريازـ وويل قضاء شرياز مدة، ورصف عن القضاء، فرحل إىل تربيز فتويف فيها. 
من تصانيفه: »أنوار التنزيل وأرسار التأويل« يعرف بتفسري البيضاوّي، و»منهاج 
الوعاة،  بغية  اإلعراب«.  علم  يف  اللباب  و»لب  األصول«،  علم  إىل  الوصول 

السيوطّي، 286/1. األعالم، الزركيل، 110/4.
4 (  تفسري البيضاوي، البيضاوي، 411/3.
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وقال احلافظ املجتهد ابن جرير الطربّي)1( ريض اهلل عنه: »قال اهلل تعاىل: 
ڭېرب  ڭ   ڭ   ۓڭ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   زبھ  
پڀرب  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ   سبحانه:  وقال  )األعراف(، 
العقل،  أهل  بمثله  يضّل  ال  بام  َضّلوا  أهنم  عنهم  ذكره  جلَّ  »خُيرب  )طه(: 
وذلك أن الربَّ جلَّ جالله الذي له ُملك السموات واألرض ومدّبر ذلك 
ال جيوز أن يكون جسًدا له ُخوار« اهـ. واجلسد هو جسم اإلنسان واجلن 

واملالئكة كام قال الفريوزأبادي)2(.
وقال القرطبّي يف تفسريه)3(: »زبٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ڤرب )النحل(، 
أي األمثال التي توجب األشباه والنقائص، أي ال ترضبوا هلل َمَثاًل يقتيض 
نقًصا وتشبيًها باخللق، وزبڳ  ڱرب وصفه بام ال شبيه له وال نظري، 

ا كبرًيا« اهـ. جلَّ وتعاىل عاّم يقول الظاملون واجلاحدون علوًّ

جامع البيان يف تفسري القرآن، الطربّي، 62/6.  ) 1
القاموس املحيط، الفريوزأبادي، ص 348.  ) 2

تفسري القرطبّي، القرطبي، 106/10.  ) 3
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 ا�ستدللت عقلية لأئمة اأهل ال�سّنة
على تنـزيه اهلل تعاىل عن اجل�سمّية

عن  اهلل  تنزيه  عىل  واجلامعة  الّسنة  أهل  به  استدل  ما  بعض  هنا  نذكر 
اجلسمية وصفات األجسام.

ا�ستدلل الإمام ال�سافعّي ر�سي اهلل عنه )ت 204هـ(
اهلل  عىل  جيوز  ال  والنهاية  احلّد  أن  »واعلموا  الشافعّي)1(:  اإلمام  قال 
تعاىل، ومعنى احلّد طرف الشىء وهنايته. والدليل عليه هو أن من ال يكون 
حمدود البداية ال يكون حمدود الذات والنهاية، ومعناه من ال يكون لوجوده 
ابتداء ال يكون لذاته انتهاء، وأنَّ كل ما كان حمدوًدا متناهًيا صحَّ أن ُيتوهم 
فيه الزيادة والنقصان وأن يوجد مثله، فكان الختصاصه بنوع من النهاية 
له  يكون  أن  يقتيض  أصغر  أو  منه  أكرب  يكون  أن  يصّح  الذي  والتحديد 
خمّصص خّصصه عىل حّد وهناية وخلقه عىل قدره وذلك داللة احلدوث، 

ا كبرًيا« اهـ.  تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
ثالثة:  إىل  ينقسم  العقيّل  احلكم  أن  ذكر  عىل  العلامء  عادة  جرت  وَقْد 

الوجوب واالستحالة واجلواز.
ر يف العقل عدمه وهو اهلل وصفاته، فاهلل تعاىل ذاته  الوجوب: ما ال ُيَتصوَّ
واجب الوجود، ويقال له واجب عقيّل، وكذلك صفاته، أي أن العقل ُيَّتم 

وجوده وال يقبل انتفاَءُه.
باملمتنع،  عنه  يعرّبون  وقد  وجوده،  العقل  يف  ر  ُيتصوَّ ال  ما  املستحيل: 
وهو كوجود الرشيك هلل تعاىل والعجز واجلهل بالنسبة إىل اهلل، فكل ما ال 
جيوز عىل اهلل فهو مستحيل عقيّل. ومن املستحيل العقيّل كون احلادث أزليًّا. 
أما املستحيل العادي فيصّح وجوده عقاًل لكن عادة ال يصل كوجود جبل 

من زئبق، فهذا ال يصل يف الدنيا عىل حسب العادة.

رسالة الفقه األكرب، تنسب لإلمام الشافعّي، ص 11.  ) 1
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ر يف العقل وجوده وعدمه ويقال له املمكن العقيّل، أي  اجلائز: ما ُيتصوَّ
يمكن وجوده بعد عدمه وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته يف حكم العقل 

وهو هذا العامَل.
 ا�ستدلل الإمام اجلنيد البغدادّي)1( ر�سي اهلل عنه

)ت 297هـ(
قال اإلمام اجلنيد البغدادّي)2(: »أرشف كلمة يف التوحيد قول الّصّديق: 
بالعجز عن معرفته«  إاّل  الذي مل جيعل للخلق سبياًل إىل معرفته  احلمد هلل 
اهـ. ومعناه أن العبد ال يستطيع أن ييط معرفة بذات اهلل تعاىل، ومعرفة اهلل 
تكون بمعرفة ما جيب هلل وما يستحيل عليه وما جيوز يف حقه سبحانه، فمن 
املوجودات، موجود بال مكان  أن اهلل موجود ال يشبه  ريض هبذا واعتقد 
كاإلنسان  كثيًفا  ليس حجاًم  اهلل  أنَّ  اعتقد  تعاىل،  اهلل  فهذا عرف  وال جهة 
واجلّن،  والـَمَلك  والروح  كالريح  لطيًفا  جساًم  وليس  واحلجر،  والنبات 
والربودة  واحلرارة  والسكون  كاحلركة  اخللق  بأوصاف  موصوًفا  وليس 
والشكل واهليئة والصورة، فهذا عرف اهلل، أما من مل َيْرَض هبذا فشّبه اهلل 
وصف  أو  السكون  أو  احلركة  أو  االستقرار  أو  باجللوس  ووصفه  بخلقه 
من  وليس  اهلل  يعرف  مل  مشّبه  فهذا  لغة،  أو  صوت  أو  حرف  بأنه  كالمه 

املسلمني.

من  القاسم، ت 297هـ، صويف  أبو  اخلزاز  البغدادي  اجلنيد  بن  بن حممد  1 ( اجلنيد 
العلامء بالدين مولده ومنشؤه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من هناوند وعرف باخلزاز 
ألنه كان يعمل باخلز، قال أحد معارصيه: »ما رأت عيناي مثله، الكتبة يرضون 
يف  األثري  ابن  وقال  اهـ.  ملعانيه«  واملتكلمون  لفصاحته  والشعراء  أللفاظه  جملسه 
الزركيل،  األعالم،  األرواح«.  »دواء  له  اهـ.  زمانه«  يف  الّسنة  أهل  »إمام  وصفه: 

.141/2
التلمسايّن،  املقري  حممد  بن  أمحد  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح   ) 2

 .267/7
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ا�ستدلل الإمام البيهقّي )ت 458هـ(
ـ  اهلل  أي  ـ  أنه  عىل  الدليل  فام  قائل:  قال  »فإن  البيهقّي)1(:  احلافظ  قال 
ًفا،  ليس بجسم وال جوهر وال َعَرض؟ قيل: ألنه لو كان جساًم لكان مؤلَّ

واملؤّلف شيئان، وهو سبحانه شىء واحد)2( ال يتمل التأليف.
القابل للمتضاّدات،  وليس بجوهر ألن اجلوهر هو احلامل لألعراض 
ولو كان كذلك لكان ذلك دلياًل عىل حدوثه، وهو سبحانه وتعاىل قديم 

مل يزل.
وليس بَعَرض ألّن الَعَرَض ال يصّح بقاؤه وال يقوم بنفسه، وهو سبحانه 

قائم بنفسه)3( مل يزل موجوًدا وال يصّح َعَدمه.
فإن قال قائل: فإذا كان القديم سبحانه شيًئا ال كاألشياء، لِـَم أنكرتم أن 

يكون جساًم ال كاألجسام؟
ال  وجسًدا  كالصور،  ال  صورة  يكون  أن  للزم  ذلك  لزم  لو  له:  قيل 

كاألجساد، وجوهًرا ال كاجلواهر، فلاّم مل يلزم ذلك مل يلزم هذا« اهـ.
ه  وقال رمحه اهلل أيًضا)4(: »واحلّد يوجب احلََدَث حلاجة احلّد إىل حاّد خصَّ

به، والبارئ قديم مل يزل« اهـ.

شعب اإليامن، البيهقّي، 136/1.  ) 1
ولكن  العدد  بمعنى  ال  واحد  فاهلل  ويتقّسم،  يتجّزأ  بشىء  ليس  تعاىل  اهلل  أن  2 ( أي 

بمعنى أنه ال رشيك له.
3 ( معنى قيامه بنفسه تعاىل هو استغناؤه عن كّل ما سواه، فال يتاج إىل خمّصص له 
ِقدمه  ثبت وجوب  وقد  واألولية،  الِقدم  ينايف  الغري  إىل  االحتياج  بالوجود، ألّن 

تعاىل وبقائه، فوجب استغناؤه تعاىل عن كّل خملوق.
األسامء والصفات، البيهقّي، ص 415.  ) 4
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 ا�ستدلل ال�سيخ اأبي �سعيد املتوّل ال�سافعّي الأ�سعرّي)1(
رحمه اهلل )ت 478هـ(

ما نصه: »والغرض  الشافعّي األشعرّي)2(  املتويل  أبو سعيد  الشيخ  قال 
واحلشوية  للكّرامية  خالًفا  واجلهة  املحل  إىل  احلاجة  نفي  الفصل  هذا  من 
واملشبهة الذين قالوا: إن هلل جهة فوق. وأطلق بعضهم القول بأنه جالس 
عىل العرش مستقّر عليه، تعاىل اهلل عن قوهلم. والدليل عىل أنه مستغٍن عن 
املحل أنه لو افتقر إىل املحّل لزم أن يكون املحّل قدياًم ألنه قديم أو يكون 
أنه  املحّل حادث، وكالمها كفر. والدليل عليه  أن  ـ حادًثا كام  يعني اهلل  ـ 
لو كان عىل العرش عىل ما زعموا لكان ال خيلو إما أن يكون ِمْثل العرش 
والنهاية وهو  واحلّد  التقدير  إثبات  أكرب، ويف مجيع ذلك  أو  منه  أو أصغر 
كفر. والدليل عليه أنه لو كان يف جهة وقّدرنا شخًصا أعطاه اهلل تعاىل قوة 
عظيمة واشتغل بقطع املسافة والصعود إىل فوق ال خيلو إما أن يصل إليه 
وقًتا ما أو ال يصل إليه. فإن قالوا: ال يصل إليه فهو قول بنفي الصانع ألن 
املسافة  يزال يقطع تلك  بينهام مسافة معلومة، وأحدمها ال  كل موجودين 
إليه  أن يصل  قالوا: جيوز  فإن  بموجود.  ليس  أنه  يدل عىل  إليه  وال يصل 
وياذيه فيجوز أن يامّسه أيًضا، ويلزم من ذلك كفران: أحدمها: قدم العامل 
ألنَّا نستدل عىل حدوث العامل باالفرتاق واالجتامع، والثاين: إثبات الولد 

والزوجة« اهـ.

عامل  مناظر  فقيه  478هـ،  ت  سعيد،  أبو  النيسابوري  مأمون  بن  الرمحن  1 ( عبد 
باملدرسة  التدريس  وتوىل  بمرو.  وتعلم  426هـ  سنة  بنيسابور  ولد  باألصول، 
السرية وحتقيق  العلم والّدين وحسن  ببغداد وتويف هبا. كان جامًعا بني  النظامية 
املناظرة. له يد قوية يف األصول والفقه واخلالف. له: »تتمة اإلبانة«، و»الغنية يف 
أصول الدين«. وفيات األعيان، ابن خلكان، 133/3، 134. األعالم، الزركيل، 

.323/3
الُغنية يف أصول الدين، املتويل، ص73، 75.  ) 2



98

 ا�ستدلل ال�سيخ اأبي حامد الغزال
رحمه اهلل )ت 505هـ(

قال الغزايل يف كتابه االقتصاد يف االعتقاد)1(: »صانع العامل ليس بجسم، 
ألن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين، وإذا استحال أن يكون 

جوهًرا استحال أن يكون جساًم، ونحن ال نعني باجلسم إال هذا« اهـ.

االقتصاد يف االعتقاد، أبو حامد الغزايل، ص12.  ) 1
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الف�سل الثاين

اأقوال بع�ص اأئمة اخللف يف تنـزيه اهلل عن اجل�سمية
والتابعني  الصحابة  قرن  األوىل  الثالثة  القرون  أهل  السلف هم  أّن  بينّا 
ون  يسمَّ ذلك  بعد  جاءوا  ومن  السلف  ون  يسمَّ هؤالِء  التابعني،  وأتباع 
من  سنًة  والعرشين  باملائتني  السلف  عرص  حّد  من  العلامء  ومن  اخللف، 
املتشاهبة  اآليات  يؤّولوا  أن  عليهم  الغالب  فالسلف  ملسو هيلع هللا ىلص.  الرسول  مبعث 
بجالل  تليق  معايَن  هلا  أن  ويعتقدون  هبا  يؤمنون  تعيني،  بال  إمجاليًّا  تأوياًل 

اهلل وعظمته ال تشبه صفات املخلوقني كتفسريهم آية: زبڈ ژ ژ 
ەئ  ائ   ائ   ى   ى   ې   وزبې   )طه(،  ڑرب  ڑ  
ىئرب )فاطر( وحديث النزول بقوهلم: بال كيٍف أو عىل ما يليق باهلل أي من 
غري أن يكون هبيئة ومن غري أن يكون جلوًسا واستقراًرا وجارحًة وطواًل 
وعرًضا وعمًقا ومساحة وحركة وسكوًنا وانفعااًل ونحو ذلك مما هو صفة 
حادثة. هذا مسلك السلف رّدوها من حيث االعتقاد إىل اآليات املحكمة 
كقول اهلل تبارك وتعاىل: زبٺ ٿ ٿٿٿٹ  ٹٹرب 
ا  وأمَّ بخلقه.  اهلل  تشبيه  نفي  مع  هلا  معنيَّ  معنى  تعيني  وتركوا  )الشورى(، 
لغة  تقتضيه  مما  هلا  معان  بتعيني  تفصياًل  ُيؤّولوهنا  أهنم  فمسلكهم  اخللُف 
مّتفقان  واخللف  فالسلف  كالسلف.  ظواهرها  عىل  يملوهنا  وال  العرب 
عىل عدم احلمل عىل الظاهر لكن هؤالء بقوهلم: بال كيف، وأولئك بقوهلم: 
استوى أي قهر، ومن قال: استوىل فاملعنى واحد أي قهر)1(، وِكال الفريقني 
ال يمل االستواء ونحوه عىل الظاهر، لكن هؤالء عّينوا معنى وأولئك مل 
بأس  املخلوقني، وال  استواء  يشبه  استواء ال  أي  بال كيف  قالوا  إنام  يعّينوا 
العقيدة حفًظا من  تزلزل  بسلوك مسلك اخللف وال سّيام عند اخلوف من 

الّسنة  أهل  وتأويالت  ص113،  املبارك،  البن  وتفسريه  القرآن  غريب  يف  كام   ) 1
للامتريدي، 85/1، وبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوزأبادي، 

106/2، وغريهم كثري.
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التشبيه.
وهاكم أقواَل بعض علامء اخللف:

 قول احلافظ الإمام ابن حبان الب�ستّي رحمه اهلل
)ت 354هـ(

قال احلافظ ابن حبان)1(: »احلمد هلل الذي ليس له حدٌّ حمدود فيحتوى، 
املكان، وال يشتمل عليه  به جوامع  فيفنى، وال ييط  له أجل معدود  وال 

تواتر الزمان« اهـ.
قول احلافظ الإ�سماعيلّي)2( )ت 371هـ(

األعضاء  ـ  اهلل  يف  أي  ـ  فيه  يعتقد  »وال  اإلسامعييّل)3(:  احلافظ  قال 
مثله  يكون  مما  هذا  ونحو  والدّقة  والِغلظ  والعرض  الطول  وال  واجلوارح 
يف اخللق، وأنه ليس كمثله شىء تبارك وجه ربنا ذو اجلالل واإلكرام« اهـ.
وقال رمحه اهلل أيًضا)4(: »ويعتقدون جواز الرؤية من العباد املتقني هلل عزَّ 
وجلَّ يف القيامة دون الدنيا، ووجوهبا ملن جعل اهلل ذلك ثواًبا له يف اآلخرة 
وقال  )القيامة(،  ٺرب  زبپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  سبحانه:  قال  كام 
كان  فلو  )املطففني(،  ژرب  ڈ   ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  زبڌ  الكفار:  يف 
املؤمنون كلهم والكافرون كلهم ال يرونه كانوا مجيًعا عنه حمجوبني، وذلك 
من غري اعتقاد التجسيم يف اهلل سبحانه وال التحديد له، ولكن يرونه جلَّ 

الثقات، ابن حبان، 1/1.  ) 1
2 ( أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن العباس اجلرجايّن اإلسامعييّل الشافعّي، أبو بكر 
ت 371هـ، حافظ، صاحب الصحيح، من أهل جرجان عرف باملروءة والسخاء، 
»املعجم«،  منها:  مؤلفات  له  والدنيا.  الدين  ورياسة  واحلديث  الفقه  بني  مجع 
و»الصحيح«، و»مسند عمر«. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 295/16. األعالم، 

الزركيل، 86/1.
اعتقاد أهل احلديث، اإلسامعييّل، ص 51.  ) 3
اعتقاد أهل احلديث، اإلسامعييّل، ص 63.  ) 4
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وعزَّ بأعينهم عىل ما يشاء هو بال كيف« اهـ.
أهل  مذاهب  أن  اهلل  رمحكم  »اعلموا  قال)2(:  أنه  عنه  الفّراء)1(  وروى 
احلديث اإلقرار باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب اهلل 
وما صّحت به الرواية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ال معدل عن ذلك. ويعتقدون 
نفسه،  هبا  وصف  التي  بصفاته  احلسنى وموصوف  بأسامئه  مدعو  اهلل  بأن 
كيف،  اعتقاد  بال  مبسوطتان  ويداه  بيديه،  آدم  خلق  نبيه،  هبا  ووصفه 

واستوى عىل العرش بال كيف، وذكر سائر االعتقاد« اهـ.
ا�ص رحمه اهلل)3( )ت 370هـ( قول الإمام اجَل�سَّ

قال اإلمام اجلّصاص)4(: »ففي إنشاء اهلل تعاىل السحاَب يف اجلو وخلق 
وقدرته  توحيده  عىل  دليل  أدلُّ  موضع  إىل  موضع  من  وترصيفه  فيه  املاء 
وأنه ليس بجسم وال مشبٍه األجسام، إذ األجسام ال يمكنها فعل ذلك وال 

ترومه)5( وال تطمع فيه« اهـ.
وقال     أيًضا)6(:  »قوله   تعاىل: زبڈ ژ ژڑڑکک 
اآليات  هذه  دّلت  قد  عمران(  )آل  گگرب  گ  ک   ک 

1 ( ييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي، ت 207هـ، موىل بني أسد أبو زكريا 
»املقصور  كتبه:  من  واللغة،  بالنحو  وأعلمهم  الكوفيني  إمام  بالفراء  املعروف 

واملمدود«. األعالم، الزركيل، 145/8.
سري أعالم النبالء، الذهبّي، 295/16.  ) 2

اص، ت 370هـ، أصويّل فقيه من أهل الري،  3 ( أمحد بن عيل الرازي، أبو بكر اجلصَّ
القضاء  إليه رئاسة احلنفية. وخوطب يف أن ييل  انتهت  فيها.  بغداد ومات  سكن 
األعالم، الزركيل،  فامتنع. وألَّف كتاب »أحكام القرآن« وكتاًبا يف أصول الفقه. 

.171/1
أحكام القرآن، اجلصاص، 128/1.  ) 4

5 ( »رام الشىء يرومه روًما ومراًما طلبه« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ر و م، 
.258/12

اص، 335/2. أحكام القرآن، اجلصَّ  ) 6
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ألن  يشبهها  ال  األجسام  خالق  أن  عىل  الكريمة  القرآنية  اآلية  يف  املذكورة 
الفاعل ال يشبه فعله، وفيها الداللة عىل أن خالقها قادر ال يعجزه شىء، إذ 

نة هبا وهو قادر عىل أضدادها« اهـ. كان خالقها وخالق األعراض امُلَضمَّ
ثم قال: »ويدّل عىل أن فاعلها قديم مل يزل، ألن صحة وجودها متعلقة 
بصانع قديم ولوال ذلك الحتاج الفاعل إىل فاعل آخر إىل ما ال هناية له، 
ويدّل عىل أن صانعها عامل من حيث استحال وجود الفعل املتقن املحكم 
إال من عامل به قبل أن يفعله، ويدّل عىل أنه حكيم عدل ألنه مستغٍن عن 
فعل القبيح عاملٌ بقبحه، فال تكون أفعاله إال عداًل وصواًبا. ويدّل عىل أنه 
من  أو  الوجوه  مجيع  من  يشبهها  أن  من  خيُل  مل  أشبهها  لو  ألنه  يشبهها  ال 
أشبهها من  مثلها، وإن  الوجوه فهو حمَدث  أشبهها من مجيع  فإن  بعضها، 
بعض الوجوه فواجب أن يكون حمَدًثا من ذلك الوجه ألن حكم املشبَهنْيِ 
ذلك  من  احلدوث  حكم  يف  يتساويا  أن  فوجب  اشتبها،  حيث  من  واحد 

الوجه.
ويدّل وقوف السموات واألرض من غري َعَمد أن ممسكها)1( ال يشبهها  
الستحالة وقوفها من غري عمد من جسم مثلها، إىل غري ذلك من الدالئل 
والنهار حمَدثان  الليل  أن  تعاىل  اهلل  والنهار عىل  الليل  املضمنة هبا. وداللة 
تقدر  ال  األجسام  أن  ومعلوم  موجوًدا،  يكن  مل  أن  بعد  منهام  كل  لوجود 
اقتضيا حمِدًثا من حيث  فيها، وقد  الزيادة والنقصان  عىل إجيادها وال عىل 
كانا حُمَْدَثنْيِ الستحالة وجود حادث ال حمِدث له، فوجب أن حمِدثهام ليس 

بجسم وال مشبه لألجسام لوجهني:
أحدمها: أن األجسام ال تقدر عىل إحداث مثلها. -
احلدوث،  - حكم  من  عليه  جيرى  ما  عليه  جيرى  للجسم  املشبه  والثاين: 

إىل  الثاين  يتاج  كذلك  ثم  حمِدث،  إىل  الحتاج  حادًثا  فاعلها  كان  فلو 
الثالث إىل ما ال هناية وذلك حمال، فال بّد من إثبات صانع قديم ال يشبه 

1 ( أي بقدرته ال باجلوارح .
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األجسام، واهلل أعلم« اهـ. 
باذّي)1( )ت 380هـ(  قول ال�سيخ اأبي بكر الكالَّ

نَّة وحكايته ذلك عن �سوفية اأهل ال�سُّ
التصّوف)2(:  أهل  ملذهب  التعّرف  يف  باذّي  الكالَّ بكر  أبو  الشيخ  قال 
اهلل  أن  الصوفية عىل  اجتمعت  التوحيد:  اخلامس: رشح قوهلم يف  »الباب 
واحد أحد، فرد صمد قديم عامل قادر حيٌّ سميع بصري عزيز عظيم جليل 
كبري َجَواٌد رؤوف متكرّب جبار باٍق أول، إله سّيد)3( مالك ربٌّ رمحن رحيم  
من  نفسه  به  وصف  ما  بكل  موصوف  رزاق  خالق  متكّلم  حكيم  مريد 
ى بكل ما سّمى به نفسه. مل يزل قدياًم بأسامئه وصفاته، غري  صفاته، مسمًّ
مشبه للخلق بوجه من الوجوه، ال يشبه ذاته الذوات، وال صفته الصفات، 
ال جيري عليه شىء من سامت املخلوقني الداّلة عىل حدثهم، مل يزل سابًقا 
متقّدًما للمحَدثات، موجوًدا قبل كّل شىء، ال قديم غرُيُه)4( وال إله سواه، 
َعَرض  وال  جوهر  وال  شخص  وال  صورة  وال  شبح  وال  بجسم   ليس 
ليس  يزيد  وال  ينقص  وال  يسكن  وال  يتحّرك  ال  افرتاق  وال  له  اجتامع  ال 
 بذي أبعاض وال أجزاء وال جوارح وال أعضاء وال بذي جهات وال أماكن 

باذي البخاري، أبو بكر، ت380هـ من حفاظ  1 ( حممد بن إبراهيم بن يعقوب الكالَّ
فيه  بمعاين األخبار، مجع  الفوائد« ويعرف  له: »بحر  احلديث، من أهل بخارى. 

592 حديًثا، و» التعرف ملذهب أهل التصوف«. األعالم، الزركيل، 295/5.
باذّي، ص33، 34. ف ملذهب أهل التصّوف، الكالَّ التعرُّ  ) 2

3 ( »قال ابن األَنبارّي: إن قال قائل: كيف سمى اهلل عزَّ وجلَّ ييى سّيًدا وَحُصوًرا، 
ُيِرد  مل  له:  قيل  مالك هلم سواه؟  اخللق أمجعني وال  مالك  إذ كان  اهلل  والسّيد هو 
الرئيَس واإِلماَم يف اخلري، كام تقول العرب: فالن  املالك، وإِنام أراد  بالسّيد ههنا 
لسان العرب، ابن منظور، مادة  س و د،  سيدنا َأي رئيسنا والذي نعظمه« اهـ. 

.224/3
4 ( القديم يف حق اهلل معناه الذي ال بداية لوجوده، فال قديم غريه أي هبذا املعنى.
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ال جتري عليه اآلفات وال تأخذه الّسنات)1( وال تداوله األوقات وال تعينه 
اإلشارات، ال يويه مكان وال جيري عليه زمان، ال جتوز عليه املامّسة وال 
العزلة وال احللول يف األماكن، ال حتيط به األفكار وال حتجبه األستار وال 
تدركه األبصار، وأمجعوا عىل أنه ال تدركه العيون وال هتجم عليه الظنون، 
وال تتغرّي صفاته وال تتبّدل أسامؤه مل يزل كذلك وال يزال كذلك هو األول 

ٿٿ  ٿ  زبٺ   عليم  شىء  بكل  وهو  والباطن  والظاهر  واآلخر 
ٿ  ٹ  ٹٹرب )الشورى(.

الباب السادس: رشح قوهلم يف الصفات:
أمجعوا عىل أن هلل صفات عىل احلقيقة هو هبا موصوف من العلم والقدرة 
والِقَدم واحلياة،  واجلربوت)3(  والقوة والعّز واحللم واحلكمة والكربياء)2( 
وال  بأجسام  ليست  ـ  اهلل  صفات  أي  ـ  وأنا  والكالم،  واملشيئة  واإلرادة 

أعراض وال جواهر، كام أن ذاته ليس بجسم وال َعَرض وال جوهر« اهـ.
تنبيه: ليعلم أن رؤية اهلل تعاىل بالعني يف الدنيا مل تقع ألحد من خلقه، وأما 
يف اآلخرة فواقعة باتفاق أهل احلق وال ييل العقل ذلك. فكام صح علم 
املؤمنني بوجوده تعاىل بال كيف وال تشبيه وال جهة جاز رؤيتهم له سبحانه  
بال كيف وال تشبيه وال جهة. قال اإلمام أبو حنيفة يف الفقه األكرب)4(: »واهلل 
تعاىل ُيرى يف اآلخرة، يراه املؤمنون وهم يف اجلنة بأعني رؤوسهم بال تشبيه 
أيًضا:  اهـ. وقال  بينه وبني خلقه مسافة«  وال كيفية وال كمية، وال يكون 

»ولقاء اهلل ألهل اجلنة بال جهة وال تشبيه وال كيٍف حّق« اهـ.

1 ( »الَوَسن والِسنَة: النعاس« اهـ. خمتار الصحاح، الرازي، مادة و س ن، 740/1.
2 ( »الِكرْبُ والكربياء: الَعَظَمة« اهـ. خمتار الصحاح، الرازّي، مادة ك ب ر، ص586.
والَقْهِر«  اجلَرْب  من  َفَعُلوٌت  هو  وامَلَلُكوت«  اجَلرَبُوت  ذي  »سبحان  احلديث:  3 ( »يف 

اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ج ب ر، 113/4.
رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، 136، 137.  ) 4
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اهلل  رؤية  »إن  التوحيد)1(:  كتاب  يف  املاتريدّي  منصور  أبو  اإلمام  وقال 
يف اآلخرة واجبة سمًعا بال كيف، فإن قيل: كيف ُيرى؟ قيل: بال كيف إذ 
الكيفية تكون لذي صورة. بل ُيرى ـ أي اهلل تعاىل ـ بال وصِف قيام وقعوٍد 
ونوٍر  وطويلة  وقصرية  ومدابرٍة  ومقابلٍة  وانفصاٍل  واتصاٍل  وتعلٍق  واتكاٍء 
أو  الوهم  يأخذه  معنى  »وال  قال:  ثم  ومماٍس«،  متحرٍك  وساكٍن  وظلمة 

يقدره العقل لتعاليه عن ذلك« انتهى كالم املاتريدّي رمحه اهلل.
الكفار  أما  الدنيا،  يف  يرونه  وال  اآلخرة  يف  اهلل  يرون  واملؤمنون 

ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   زبڌڌ  تعاىل:  لقوله  اهلل  رؤية  من  فمحرومون 
ژرب )املطففني(. قال أهل احلّق: عّلة صحة الرؤية عقاًل الوجود، واهلل 
الرؤية املسافة، وقالت املعتزلة:  تعاىل ُيرى بال مسافة ألنه ليس من الزم 
ال ُيرى الشىء إال مع مسافة وال ُيرى إال يف جهة، واملرئّي ال بد أن يكون 
يف جهة، وقالوا إن ما يرى جسم، وأجاب أهل احلق بأن اجلسمية ليست 
نرى  فإننا  األعراض  ودليلنا  الوجود،  الرؤية  رشط  وإنام  للرؤية  رشًطا 
الَعَرض وليس جساًم، واملشرتك بني العرض واجلسم هو الوجود كام ذكر 
بيدي)2(: »والبارئ موجود فصحَّ أن ُيرى« اهـ. أما ما ذكره املعتزلة من  الزَّ
ا كام حصل مع  البعيد جدًّ رشوط فهي رشوط عادية، ولو شاء اهلل لرأينا 
سيدنا عمر ريض اهلل عنه)3(، ثم النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرى يف الصالة من خلفه)4(، 
مكان  بال  موجود  اهلل  أن  املعتزلة  فاعتقاد  للرؤية،  رشًطا  ليست  فاملقابلة 
حّق، لكن اعتقادهم أنه تعاىل ال ُيرى باطل، وسبب هذه املقالة أهنم قاسوا 
اخلالق باملخلوق كام فعلت املشبهة الذين قالوا: املوجود ال بد أن يكون يف 
مكان، إًذا اهلل يف مكان والعياذ باهلل، وال بد أن يكون يف جهة واهلل يف جهة، 

التوحيد، املاتريدّي، ص85.  ) 1
بيدي، 119/2. إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين، الزَّ  ) 2

الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمي، ص301.  ) 3
دالئل النبوة، البيهقي، 74/6.  ) 4
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ثم قالوا: املعهود املألوف يف عقولنا أن يكون الشىء له حّد، فاهلل له حّد، 
وقد ضّل الفريقان.

قول القا�سي اأبي علي املح�سن بن علي بن حممد التنوخي)1( 
)ت 384هـ(

»حرضت  التنوخي)2(:  حممد  بن  عيل  بن  املحسن  عيل  أبو  القايض  قال 
جملس أيب حممد املهلبي)3( وكانت العامة ببغداد قد هاجت يف أيام وزارته 
وعظمت الفتنة وقبض عىل مجاعة من العيارين)4( ومحلة السكاكني وجعلهم 

يف زوارق مطبقة، ومحلهم إىل بريوذ )من نواحي أهواز( وحبسهم هناك.
اجلوامع   يف  القصاص  كالم  وكثر  أمرهم  وكثف  بالقصة  فاستهانوا 
ورؤساء الصوفية فخاف من جتديد الفتنة، فقبض عىل خلق منهم، وحبسهم 
وأحرض أبا السائب)5( قايض القضاة إذ ذاك ومجاعة من القضاة والشهود 

1 ( القايض التنوخي، املحسن بن عيل بن حممد بن أيب الفهم داود التنوخي البرصي، 
القضاء  وويل  البرصة،  يف  ونشأ  ولد  الشعراء،  األدباء  العلامء  من  قاض  عيل.  أبو 
يف جزيرة ابن عمر وعسكر مكرم، وتقلَّد أعاماًل، وسكن بغداد، فتويف فيها. من 
كتبه: »الفرج بعد الشدة«، و»جامع التواريخ« املسمى »نشوار املحارضة«، وديوان 

شعر. ولد 327هـ وتويف 384هـ. األعالم، الزركيل، 288/5.
نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة، القايض التنوخي، 153/2، 154.   ) 2

أيب  بن  املهلب  ولد  بن هارون، من  اهلل  عبد  بن  بن حممد  احلسن  املهلبي،  3 ( الوزير 
صفرة األزدي، أبو حممد. من كبار الوزراء األدباء الشعراء، اتصل بمعز الدولة 
ودهاًء  حزًما  العلم  رجال  من  وكان  استوزره  ثم  ديوانه  يف  كاتًبا  فكان  بويه  ابن 
وكرًما وشهامة، وله شعر رقيق مع فصاحة بالفارسية وعلم برسوم الوزارة. ولد 
بالبرصة، وتويف يف طريق واسط، ومحل إىل بغداد. ولد 291هـ، وتويف 352هـ. 

األعالم، الزركيل، 213/2.
َعرَياًنا وهو ترّددُه يف  َيِعري  الرجُل  بالسيف، وعاَر  القوم يرضهبم  الرجُل يف  4 ( »عاَر 

ذهابه وجميئه« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ع و ر، 620/4.
السائب. قاض  أبو  اهلمذاين،  بن موسى  اهلل  بن عبيد  اهلمذاين، عتبة  السائب  5 ( أبو 
الزهد،  إىل أهل  التصوف وامليل  أمره علم  ابتداء  من أهل مهذان، غلب عليه يف 
هبا=  احلكم  فتقلد  املراغة  إىل  وسافر  الشافعي  مذهب  عىل  ه  فتفقَّ بغداد   وقصد 
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إذا  مرضهتم  لنأمن  الرشط  وأصحاب  ملناظرهتم  فيهم  وكنت  والفقهاء، 
قامت احلجج عليهم.

بن  إسحاق  بأيب  يعرف  الصوفية،  رؤساء  من  برجل  ُبِدَئ  أن  فاتفق 
بلغني  له)2(:  فقال  الربانيني عند أصحابه  أحد  الشام  بباب  ينزل  ثابت)1(، 
اللصيق«، فمن ال  يا جاري  بالتحقيق  »يا واحدي  تقول يف دعائك:  أنك 
ألن  كافر،  فهو  احلقيقة  عىل  لصيق  بأنه  يوصف  أن  جيوز  ال  اهلل  بأن  يعلم 
املالصقة من صفات األجسام، ومن جعل اهلل جساًم كفر، فمن يكون حمله 

يف العلم هذا يتكلم عىل الناس؟« اهـ. يريد اإلنكار عليه.
قول الإمام احلافظ اخلّطابّي )ت 388هـ(

ملسو هيلع هللا ىلص)4(:  اهلل  رسول  حديث  يف  اخلّطايب  »قال  حجر)3(:  ابن  احلافظ  قال 
»وال يصعُد إىل اهلل إال الطَّّيُب فإنَّ اهلل يتقبَُّلها بيمينِِه« ما نصه: »ذكر اليمني 
يف هذا احلديث معناه حسن القبول، فإن العادة قد جرت من ذوي األدب 
بأن ُتصان اليمني عن مّس األشياء الدنيئة، وإنام تبارش هبا األشياء التي هلا 
اليدين شامل ألن  تعاىل من صفة  اهلل  إىل  ما يضاف  قدر ومزّية، وليس يف 
وليس  الشامل ملحّل النقص يف الضعف، وقد روي: »كِْلَتا يديِه يمنٌي«)5(، 
ما  نطلقها عىل  فنحن  التوقيف،  إنام هي صفة جاء هبا  اجلارحة  اليد عندنا 

جليلة  أعاماًل  فتقلد  فضله  وعرف  بغداد.  إىل  فعاد  فتنة  ونشبت  =وبأذربيجان 
ولد  ببغداد سنة 338هـ.  القضاة  كان قايض  ثم  بالكوفة وديار مرض واألهواز. 

264هـ، وتويف 350هـ. األعالم، الزركيل، 201/4.
1 ( وهو من أدعياء التصوف.

2 ( أي قال أبو حممد املهلبي أليب إسحاق بن ثابت.
فتح الباري، ابن حجر، 417/13.  ) 3

صحيح البخاري، البخاري، كتاب التوحيد، باب من انتظر حتى تدفن )اجلنازة(   ) 4
.154/9

صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراهية اإلمارة بغري رضورة، 7/6.  ) 5
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جاءت وال نكّيفها، وهذا مذهب أهل الّسنة واجلامعة« اهـ.
قال البيهقّي)1(: »وقال أبو سليامن اخلطايّب رمحه اهلل: ليس يف ما يضاف 
إىل اهلل من صفة اليدين شامل ألّن الشامل حمل النقص والضعف وقد روي 

»وكِْلَتا يديِه يمنٌي« اهـ.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال شخَص أغرُي  أيًضا)2(: »قوله باب قول  وقال ابن حجر 
مَن اهلل« كذا هلم، ووقع عند ابن بطال)3( بلفظ »أحد« بدل »شخص« وكأنه 
الرتكيب  هذا  أن  هذا  عىل  فبنى  اخلّطايّب  وأما  ـ.  الراوي  أي  ـ  تغيريه  من 
الراوي  وختطئة  اإلنكار  يف  فبالغ  تعاىل،  هلل  الوصف  هذا  إثبات  يقتيض 
ال  الشخص  ألن  جائز  غري  تعاىل  اهلل  صفات  يف  الشخص  إطالق  فقال: 
وأن  صحيحة  اللفظة  هذه  تكون  أاّل  فخليٌق)4(  مؤلًَّفا،  جساًم  إال  يكون 
 تكون تصحيًفا من الراوي. ودليل ذلك أن أبا َعوانة)5( روى هذا اخلرب عن
أيب  بنت  وأسامء  هريرة  أيب  حديث  يف  ووقع  يذكرها،  فلم  امللك)6(  عبد 

األسامء والصفات، البيهقّي، ص332.  ) 1
فتح الباري، ابن حجر، كتاب التوحيد، 399/13.  ) 2

3 ( عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطَّال، أبو احلسن، ت 449هـ، عامل باحلديث من 
أهل قرطبة. رشح البخاري. األعالم، الزركيل، 285/4.

4 ( »فالن َخِليق لكذا أي جدير به، وَأنت َخليق بذلك َأي جدير« اهـ. لسان العرب، 
ابن منظور، مادة خ ل ق، 85/10.

5 ( أبو عوانة الوضاح بن خالد اليشكرّي البرصّي، ت 176هـ، من حفاظ احلديث 
األعالم،  له.  يكتب  بمن  ويستعني  يقرأ  ُأّمّي  شبه  علمه  سعة  مع  كان  الثقات، 

الزركيل، 116/8.
6 ( عبد امللك بن عمري، ويقال أبو عمر الكويّف احلافظ، ت 136هـ، ويعرف بالقبطّي 
رأى عليًّا وأبا موسى األشعرّي ريض اهلل عنهام. وحّدث عن جندب البجيّل، وجابر 
ابن سمرة، وموسى بن طلحة، وأيب بردة بن أيب موسى وخلق من الصحابة وكبار 
التابعني، وعّمر دهًرا طوياًل وصار مسند أهل الكوفة. واخُتِلَف فيه فقال النسائّي 
وغريه: »ليس به بأس« اهـ. وقال أبو حاتم: »صالح احلديث، ليس بحافظ، تغرّي 
حفظه قبل موته« اهـ. وروى إسحاق الكوسج عن ييى بن معني قال: »خملط« 

اهـ. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 5/ 438، 441. 
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بكر بلفظ: »شىء«، والشىء والشخص يف الوزن سواء، فمن مل يمعن يف 
االستامع مل يأمن الوهم، وليس كل من الرواة يراعي لفظ احلديث حتى ال 
يتعّداه، بل كثري منهم ُيّدث باملعنى، وليس كلهم َفِهاًم بل يف كالم بعضهم 
يكن  مل  إن  السبيل  لفظ »شخص« جرى عىل هذا  فلعّل  جفاء وتعجرف، 
غلًطا من قبيل التصحيف)1( يعني السمعّي. قال: ثم إن عبيد اهلل بن عمرو 
انفرد عن عبد امللك فلم يتابع عليه، واعتوره الفساد من هذه األوجه. وقد 
تلّقى هذه عن اخلّطايّب أبو بكر بن فورك)2( فقال: »لفظ الشخص غري ثابت 
من طريق السند، فإن صحَّ فبيانه يف احلديث اآلخر وهو قوله: »ال أحد« 
فاستعمل الراوي لفظ »شخص« موضع »أحد« ثم ذكر نحو ما تقّدم عن 

ابن بطَّال، ومنه أخذ ابن بطَّال.
ثم قال ابن فورك: »وإنام َمنََعنَا من إطالق لفظ الشخص أموٌر، أحدها 
أن اللفظ مل يثبت من طريق السمع. والثاين اإلمجاع عىل املنع منه. والثالث 

أن معناه اجلسم املؤّلف املرّكب« اهـ.

َف َعَلْيه َلْفُظ  َدٌة، وقد َتَصحَّ حيَفة بَأْشباِه احلُُروِف، ُمَولَّ 1 ( »التَّْصِحيُف: اخلََطُأ يف الصَّ
بيدّي، مادة ص ح ف، 6/24. كذا« اهـ. تاج العروس، الزَّ

2 ( حممد بن احلسن بن فورك األنصارّي األصبهايّن أبو بكر، ت 406هـ، واعظ عامل 
ث بنيسابور،  باألصول والكالم، من فقهاء الشافعية. سمع بالبرصة وبغداد، وحدَّ
الفقه  الدين وأصول  له كتب كثرية، قال ابن عساكر: »بلغت تصانيفه يف أصول 
املائة« اهـ. ومنها: »حّل اآليات املتشاهبات«، و»مشكل  ومعاين القرآن قريًبا من 
الزركيل،  األعالم،  التوحيد«.  يف  و»رسالة  القرآن«،  و»غريب  وغريبه«،  احلديث 
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قول الفقيه ابن اأبي زمننينْ حممد بن عبد اهلل الإلبريّي)1( 
)ت 399هـ(

)2(: »ومن قول أهل السنّة: إن اهلل عزَّ وجلَّ ينزل  قال الفقيه ابن أيب زمننْيِ
ا. وا فيه َحدًّ إىل السامء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غري أن حَيُدُّ

وأخربين وهٌب عم ابن وّضاح عن زهري بن ُعبادة قال: كلُّ َمن أدركت 
من املشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض)3( وعيسى)4( وابن املبارك)5( 

ووكيع)6( كانوا يقولون: النـزول حّق.

ت  زمنني،  أيب  بابن  املعروف  اهلل،  عبد  أبو  املرّي،  عيسى  بن  اهلل  عبد  بن  1 ( حممد 
ثم  قرطبة،  سكن  إلبرية،  أهل  من  األدباء.  الوّعاظ  من  مالكّي،  فقيه  399هـ، 
نَّة«،  عاد إىل إلبرية فتويف هبا. له كتب كثرية يف الفقه واملواعظ، منها: »أصول السُّ

و»منتخب األحكام«، و»تفسري القرآن«. األعالم، الزركيل، 227/6.
رياض اجلنة بتخريج أصول الّسنة، ابن أيب زمنني، ص 13.  ) 2

شيخ  187هـ،  ت  عيّل،  أبو  الريبوعّي،  التميمّي  مسعود  بن  عياض  بن  3 ( الفضيل 
احلرم املّكّي، من أكابر العباد املصلحني، كان ثقة يف احلديث، أخذ عنه خلق منهم 

اإلمام الشافعّي. األعالم، الزركيل، 153/5.
4 ( عيسى بن يونس بن عمرو السبيعّي اهلمدايّن 187هـ، أبو عمرو، حمّدث ثقة، من 
ولد  حجة،  وأربعني  مخًسا  وحّج  غزوة،  وأربعني  مخًسا  غزا  وحديث.  علم  بيت 
أمر  من  شىء  يف  بغداد  وقصد  مرابًطا،  بريوت  بقرب  احلََدث  وسكن  بالكوفة، 
تذكرة  احلصون، فأمر له بامل، فأبى أن يقبل. وعاد إىل سورية، ومات باحلدث. 

احلفاظ، الذهبّي، 257/1. األعالم، الزركيل، 111/5.
181هـ،  ت  الرمحن،  عبد  أبو  املروزّي،  التميمّي  واضح  بن  املبارك  بن  اهلل  5 ( عبد 
احلديث  مجع  والرحالت،  التصانيف  صاحب  املجاهد،  اإلسالم  شيخ  احلافظ 
الناس والشجاعة والسخاء، من كتبه: »اجلهاد« وهو أول  والفقه والعربية وأيام 

من صنَّف فيه، و»الرقائق«. األعالم، الزركيل، 115/4.
ثبت، كان  للحديث  أبو سفيان، ت 197هـ، حافظ  مليح،  بن  اجلّراح  بن  6 ( وكيع 
حمّدث العراق يف عرصه وكان يصوم الدهر، قال اإلمام أمحد بن حنبل: »ما رأيت 
أحًدا أوعى وال أحفظ منه، وكيع إمام املسلمني« اهـ. من كتبه: »تفسري القرآن«، 

و»السنن«، و»املعرفة والتاريخ«. األعالم، الزركيل، 117/8.
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النزول، فقال: نعم،  عن  َعِدّي)1(  ابن وّضاح: وسألت يوسَف بن  قال 
ا، وسألت عنه ابن َمِعني)2(، فقال: نعم، ُأِقرُّ به وال َأُحدُّ  ُأِقرُّ به وال َأُحدُّ حدًّ

ا« اهـ. يريدون تنزيه اهلل عن احلد. فيه حدًّ
قول الإمام اأبي بكر الباقالين)3( رحمه اهلل )ت 403هـ(

العامل فال بد له من حمِدث أحدثه  الباقالين)4(: »وإذا صحَّ حدوث  قال 
كتبها،  كاتب  هلا من  بد  الكتابة ال  أن  ذلك  والدليل عىل  َرُه،  ومصّور صوَّ
رها، والبناء ال بد له من بان بناه، فإنَّا ال  والصورة ال بد هلا من مصّور صوَّ
نشك يف جهل من أخربنا بكتابة حصلت بنفسها ال من كاتب، وصناعة ال 
من صانع، وحياكة ال من ناسج. وإذا صح هذا وجب أن تكون صور العامل 

1 ( يوسف بن عدّي بن َزِرْيق بن إسامعيل الكويّف، ت 232هـ، اإلمام الثقة احلافظ 
أبو يعقوب التيمّي أخو احلافظ املجود زكريا بن عدي. سكن مرص، وحّدث هبا، 
وسكن أخوه بغداد، ومها من الكوفة. روى عن: رشيك، وأيب األحوص، وعمرو 
اهـ. ذهب إىل مرص  »ثقة«  أبو زرعة عنه:  قال  أنس.  بن  املقدام، ومالك  أيب  ابن 
العرب يف خرب من عرب،  الثقات« اهـ.  ابن حبان: »يف  التجارة ومات هبا. وقال  يف 

الذهبّي 324/1. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 479/19.  
ومؤرخي  احلديث  أئمة  من  233هـ،  ت  زكريا،  أبو  البغدادّي،  َمِعني  بن  2 ( ييى 
رجاله. وقال ابن حنبل: »أعلمنا بالرجال« اهـ. سيد احلّفاظ، وقال العسقاليّن: 
فامت= الري  خراج  عىل  َمِعني  والده  كان  اهـ.  والتعديل«  اجلرح   »إمام 
= فخلف ليحيى ابنه ألف ألف درهم، فأنفقه كله عىل احلديث حتى مل يبق له نعل 
والعلل  »التاريخ  له:  اهـ.  ألف حديث«  ألف  بيدي  »كتبت  يلبسه. ومن كالمه: 
الزركيل،  األعالم،   .107  ،80/21 الذهبّي،  النبالء،  أعالم  سري  الرجال«.  يف 

 .173 ،172/8
ثم  البرصّي  قاسم  بن  جعفر  بن  حمّمد  بن  الطّيب  بن  حمّمد  الباقاليّن،  بكر  3 ( أبو 
صاحب  القايض  األصوليني  مقّدم  العالمة  اإلمام  الباقاليّن،  ابُن  البغدادّي، 
الرّد عىل  بارًعا، صنّف يف  إماًما  ثقة  املثل بفهمه وذكائه، كان  التصانيف، رُضب 
احلسن  أيب  لطريقة  وانترص  والكّرامّية،  واجلهمية  واخلوارج  واملعتزلة  الرافضة 
القعدة سنة  املالكّية«، مات يف ذي  القايض عياض يف »طبقات  ذكره  األشعرّي، 

403هـ. سري أعالم النبالء، الذهبي، 96/11، 98.
اإلنصاف، الباقالين، ص44.  ) 4
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وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها وحمِدث أحدثها، إذ كانت ألطف 
وأعجب صنًعا من سائر ما يتعذر وجوده إال من صانع.

بتقدم احلوادث بعضها عىل بعض،  أيًضا علمنا  ثان: ويدل عىل ذلك  دليل 
يكون  أن  جيوز  فال  وتشاكلها،  بتجانسها  علمنا  مع  بعض  عن  بعضها  وتأخر 
املتقدم منها متقدًما لنفسه ألنه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه 
بالتقدم  منها  املتقدم  يكن  مل  لنفسه وجنسه  تأخر  لو  منها  املتأخر  معه، وكذلك 
أوىل منه بالتأخر، ويف علمنا بأن املتقدم من املتامثالت بالتقدم َأْوىل منه بالتأخر 

له يف الوجود، مقصوًرا عىل مشيئته. َمُه وعاجاًل عجَّ دليل عىل أنَّ له مقّدًما قدَّ
ويدل عىل صحة ذلك أيًضا علمنا بأن الصور املوجودة منها ما هو مربع، 
ر ومنها شخص أطول من شخص، وآخر أعرض من آخر  ومنها ما هو مدوَّ
مع جتانسها، وال جيوز أن يكون املربع منها ربَّع نْفَسه، وال املطول منها طّول 
نفسه وال القبيح منها قّبح نفسه وال احلسن منها حّسن نفسه، فلم يبق إال 
رها، طويلة وقصرية وقبيحة وحسنة، عىل حسب إرادته  أن هلا مصّوًرا صوَّ

ومشيئته« اهـ.
ثم قال: »ويدل عىل صحة ذلك أيًضا: أّنا وجدنا أنَفَس املوجودات يف 
العامَل، احلي القادر العاقل املحصل وهو اآلدمي، ثم أكمل ما تكون تعلم 
وحتقق أنه كان يف ابتداء أمره نطفة ميتة ال حياة فيها وال قدرة ثم نقل إىل 
العلقة ثم إىل املضغة ثم من حال إىل حال ثم بعد خروجه حيًّا من األحشاء 
وتكييفه،  بنفسه  جاهاًل  احلالة  تلك  يف  كان  أنه  وحتقق  تعلم  الدنيا.  إىل 
وتركيبه، ثم بعد كامل عقله وتصوره وحذقه)1( وفهمه ال يقدر يف حال كامله 
أن يدث يف بدنه شعرة وال شيًئا وال عرًقا فكيف يكون حمِدًثا لنفسه ومنقاًل 
هلا يف حال نقصه من صورة إىل صورة ومن حالة إىل حالة، وإذا بطل ذلك 
منه يف حال كامله، كان َأْوىل أن يبطل ذلك منه يف حال نقصه. ومل يبق إال أنَّ 

1 ( »احِلْذُق واحلَذاقُة: املهارة يف كل عمل« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ح ذ 
ق، 40/10.
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ره ومنقاًل نقله وهو اهلل سبحانه وتعاىل. له حمِدًثا أحدثه ومصّوًرا صوَّ
مسألة: وإذا ثبت أن للعامل صانًعا صنعه وحمِدًثا أحدثه فيجب أن يعلم 
مل  ذلك  جاز  لو  ألنه  املحَدث  املصنوع  للعامل  مشبًها  يكون  أن  ال جيوز  أنه 
خيل: إما أن يشبهه يف اجلنس أو يف الصورة، وال جيوز أن يكون مشبًها له 
املحَدث،  أن يكون حمَدًثا كالعامل  لو أشبهه يف اجلنس جلاز  يف اجلنس ألنه 
أو يكون العامل قدياًم كهو ألن حقيقة املشتبهني املتجانسني ما سدَّ أحدمها 
يكون  أن  جيوز  وال  عليه،  جيوز  ما  عليه  وجاز  منابه،  وناب  اآلخر  مسدَّ 
والتأليف  املؤلَّف،  اجلسم  الصورة هي  الصورة ألن حقيقة  العامل يف  يشبه 
ال يكون إال من شيئني فصاعًدا، وألنه لو كان صورة الحتاج إىل مصّور 
بيانه، وقد بنيَّ  منا  َرُه، ألن الصورة ال تكون إال من مصور عىل ما قدَّ صوَّ
زبٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹڤرب   : ذلك تعاىل بأحسن بيان فقال عزَّ وجلَّ
)النحل(. وقد سئل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو أن 
تعلم أنه باَينَُهم بِقَدِمِه كام باينوه بحدوثهم« اهـ. أي أنَّ اهلل تعاىل مبايٌن أي 
غري مشابه جلميع املخلوقات يف الذات والصفات واألفعال فهو األزيل وما 

سواه حادث. 
وقال يف كتابه متهيد األوائل وتلخيص الدالئل)1(: »فإن قال قائل: َفِلَم 
أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم مل تعقلوا يد صفة ووجه صفة 

ال جارحة؟ 
إذا مل نعقل حيًّا عاال قادًرا إال جساًم أن  يقال له: ال جيب ذلك كام ال جيب 
نقيض نحن وأنتم عىل اهلل تعاىل بذلك. وكام ال جيب متى كان قائاًم بذاته أن يكون 

جوهًرا أو جساًم ألنَّا وإياكم مل نجد قائاًم بنفسه يف شاهدنا إال كذلك« اهـ.

متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، الباقالين، ص 298.  ) 1
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)ت 403هـ( قول الإمام احلليمّي احل�سني بن احل�سن ال�سافعّي
احلسن  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  الشيخ  »قال  البيهقّي)1(:  احلافظ  قال 
مشايخ  ومن  الشافعي  املذهب  أساطني  أحد  وهو  ـ  الشافعّي  احلليمّي 
احلافظ البيهقّي ـ: وأما الرباءة من التشبيه بإثبات أنه ـ تعاىل ـ ليس بجوهر 
ببعض  ثناؤه  البارئ جلَّ  احلق فوصفوا  زاغوا عن  قوًما  َعَرض فألّن  وال 
جسم،  إنه  قال  من  ومنهم  جوهر  إنه  قال:  من  فمنهم  املحَدثني،  صفات 
ومنهم من أجاز أن يكون عىل العرش كام يكون املِلك عىل رسيره، وكان 

ذلك يف وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والترشيك)2(.
بجوهر  ليس  أنه  ذلك  ومجاع  شىء،  كمثله  ليس  أنه  املثبُت  أثبت  فإذا 
َعَرًضا جلاز عليه ما  أو  التشبيه ألنه لو كان جوهًرا  انتفى  وال َعَرض فقد 
إذا مل يكن جوهًرا وال عرًضا  جيوز عىل سائر اجلواهر واألعراض، وألنه 
مل جيز عليه ما جيوز عىل اجلواهر من حيث إهنا جواهر كالتآلف والتجّسم 
وشغل األمكنة واحلركة والسكون، وال ما جيوز عىل األعراض من حيث 

إهنا أعراض كاحلدوث وعدم البقاء« اهـ.
وقد سبق احلليمي والبيهقي يف تكفري املجسمة إمام املذهب، وهو إمجاع، 
قال اإلماُم الشافعيُّ ريض اهلل عنه)3(: »َمن اعتقد أّن اهلل َجالس عىل العرش 

كفر« اهـ. وقد تقّدم.

شعب اإليامن، البيهقّي، 184/1.  ) 1
2 ( وهذا ال شك تكفري رصيح من احلليمي للمجّسم الذي ينسب اجلسمية هلل تعاىل، 
وأقّره البيهقي، فالتجسيم كفر كالتعطيل بإنكار وجود اهلل، وكفر كالرشك باعتقاد 

وجود إله مع اهلل أو عبادة غري اهلل.
نقاًل عن  التنبيه  النبيه يف رشح  كفاية  الّرفعة يف كتابه  الدين بن  3 ( حكاه اإلمام نجم 

القايض حسني 24/4.
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قول الني�سابوري املف�سر)1( )ت 406هـ(
قال النيسابوري يف تفسريه)2(: » املجّسم خالف يف الذات ألنه يقول: إن 

اإلله جسم، والربهان دلَّ عىل أن إله العامل ليس بجسم وال جسامين« اهـ.
قول اأبي اإ�سحاق الأ�سفراييني)3( )ت 418هـ(

يف  املتكلمون  قاله  ما  »مجيع  األسفراييني)4(:  إسحاق  أبو  الشيخ  قال 
التوحيد قد مجعه أهل احلق يف كلمتني:

األوىل: االعتقاد بأن كلَّ ما تصّور يف األوهام فاهلل تعاىل بخالفه.
والثانية: أنَّ ذاته سبحانه ليس كالذوات وال معّطاًل عن الصفات« اهـ.

1 ( ابن حبيب، العالمة، أبو القاسم احلسن بن حمّمد بن حبيب بن أيوب النيسابورّي، 
التفسري واآلداب،  املجانني«. صنّف يف  كتاب »عقالء  الواعظ، صاحب  املفّس، 

تويّف يف ذي احلجة سنة 406هـ. سري أعالم النبالء، الذهبي، 122/11.
تفسري النيسابوري، النيسابوري، 132/4.  ) 2

بالفقه  عامل  418هـ.  ت  إسحاق،  أبو  مهران،  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  3 ( إبراهيم 
واألصول، كان يلقب بركن الدين، قال ابن تغري بردي: »وهو أول من لقب من 
الفقهاء« اهـ. نشأ يف أسفرايني بني نيسابور وجرجان، ثم خرج إىل نيسابور وبنيت 
العراق،  أنحاء  إىل خراسان وبعض  فيها، ورحل  س  فدرَّ فيها مدرسة عظيمة  له 
فاشتهر وكان ثقة يف رواية احلديث، وله مناظرات مع املعتزلة، له كتاب »اجلامع« 
يف أصول الدين وهو مخس جملدات، ورسالة يف أصول الفقه. مات يف نيسابور، 

ودفن يف أسفرايني. األعالم، الزركيل، 61/1.
نة، عبد الغني النابليس، ص48. جنة يف عقائد أهل السُّ رشح إضاءة الدُّ  ) 4
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 قول القا�سي عبد الوهاب بن علّي بن ن�سر
البغدادّي املالكّي)1( )ت 422هـ(

»وال  املالكّي)2(:  البغدادّي  نرص  بن  عيّل  بن  الوهاب  عبد  القايض  قال 
جيوز أن يثبت له ـ يعني اهلل تعاىل ـ كيفية ألن الرشع مل يرد بذلك وال أخرب 
يرجع  ذلك  وألن  عنه،  الصحابة  وال سألته  بشىء  فيه  السالم  عليه  النبّي 
إىل التنّقل والتحّول وإشغال احلّيز واالفتقار إىل األماكن، وذلك َيُؤول إىل 
التجسيم وإىل ِقدم األجسام وهذا كفر عند كافة أهل اإلسالم« اهـ. أي أّن 

اإلمجاَع انعقد يف أنَّ من نسب إىل اهلل اجلسمية فهو كافر.
قول ال�سيخ اأبي علّي بن اأبي مو�سى)3( احلنبلّي )ت 428هـ(

قال ابن العامد)4(: »قال ابن أيب يعىل يف طبقاته، كان أبو عيّل بن أيب موسى 
باهلل)5(  القادر  اإلمامني  عند  الوافر  واحلّظ  العايل  القدم  له  الذكر  سامي 

قاٍض  حممد،  أبو  ت422هـ،  البغدادّي،  الثعلبّي  نرص  بن  عيّل  بن  الوهاب  1 ( عبد 
من فقهاء املالكية، له نظم ومعرفة باألدب. ولد ببغداد وويل القضاء يف أسعرد، 
ه إىل مرص فعلت شهرته وتويف فيها.  وبادرايا يف العراق، ورحل إىل الشام ثم توجَّ
له »التلقني يف فقه املالكية«، و»عيون املسائل«، و»النرصة ملذهب مالك«. شذرات 

الذهب، ابن العامد، 223/3. األعالم، الزركيل، 184/4.
رشح عقيدة املعروف باملك الصغري، القايض عبد الوهاب، ص 28.   ) 2

428هـ،  ت  البغدادّي،  احلنبيّل  اهلاشمّي  عيل  أبو  موسى،  أيب  بن  أمحد  بن  3 ( حممد 
صاحب التصانيف، أخذ عن أيب احلسن التميمّي وغريه، وحّدث عن ابن املظفر. 

وكان رئيًسا بعيد الصيت. شذرات الذهب، ابن العامد، 238/3، 241.
شذرات الذهب، ابن العامد، 238/3.  ) 4

5 ( أمحد بن إسحاق بن املقتدر، أبو العباس، اخلليفة العبايّس القادر باهلل، ت 450هـ، 
بالليل  التهّجد  وإدامة  والسيادة  والديانة  السرت  من  القادر  »كان  اخلطيب:  قال 
كل  هبا  وعرف  عنه  اشتهرت  صفة  عىل  الطريقة  وحسن  والصدقات  الرب  وكثرة 
فيه  ذكر  األصول  كتاًبا يف  وقد صنّف  االعتقاد،  املذهب وصحة  مع حسن  أحد 
كتابه فضائل  وأورد يف  احلديث،  ترتيب مذهب أصحاب  الصحابة عىل  فضائل 
عمر بن عبد العزيز وإكفار املعتزلة القائلني بخلق القرآن - أي الذين قالوا عن= 
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اخلرقي،  كتاب  ورشح  املذهب،  يف  اإلرشاد  صنّف  اهلل)1(،  بأمر  والقائم 
وكانت حلقته بجامع املنصور يفتي وُيْشهد.

املنصور،  املبارك بن عبد اجلبار من أصله يف حلقتنا بجامع  قرأت عىل 
األلسنة  به  تنطق  ما  باب  قال:  أبو عيّل  الرشيف  القايض  له: حّدثك  قلت 

وتعتقده األفئدة من واجب الديانات:
حقيقة اإليامن عند أهل األديان االعتقاُد بالقلب والنطق باللسان أن اهلل 
ه األبُد، ليس له والد وال َوَلد وأنه  عزَّ وجلَّ واحد أحد فرد صمد ال ُيَغرّيُ
سميع بصري بديع قدير حكيم خبري عيلٌّ كبري ويلٌّ نصري قويٌّ جمري ليس له 
)3( وال  ندٌّ شبيه وال نظري وال عون وال ظهري)2( وال رشيك وال وزير وال 

مشري)4(.
سبق األشياء فهو قديم ال كِقَدمها، وعلم كون وجودها يف هناية عدمها، 
مل متلكه اخلواطر فتكّيفه ومل يعدمه زمان فينطلق عليه التأوين)5(، ومل يتقّدمه 
دهر وال حني وال كان قبله كون وال تكوين، وال جتري ماهيته يف مقال وال 
يدخل يف األمثال واألشكال، صفاته كذاته)6(، ليس بجسم يف صفاته، جلَّ 

=صفة اهلل: إهنا خملوقة -« اهـ. تاريخ اخللفاء، السيوطّي، ص 329.
1 ( عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن القادر باهلل، أبو جعفر، اخلليفة العبايّس القائم بأمر اهلل، 
 ت 467هـ، قال ابن األثري: »كان مجياًل مليح الوجه أبيض مرشًبا بحمرة حسن اجلسم 
عناية  له  والصرب،  الصدقة  كثري  تعاىل،  باهلل  اليقني  قوّي  عالـاًم،  زاهًدا  دّينًا  ورًعا 
ال  احلوائج،  وقضاء  واإلحسان  للعدل  مؤثًرا  بالكتابة،  حسنة  ومعرفة  باألدب، 

يرى املنع يف شىء ُطِلَب منه« اهـ. تاريخ اخللفاء، السيوطّي، ص 334.
2 ( »الظَِّهرُي امُلِعني« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ظ هـ ر، 520/4.

3 ( »النّدُّ بالكس املثل والنظري« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ن ل ل، 413/3.
ر،  و  ش  مادة  بيدّي،  الزَّ العروس،  تاج  اهـ.  ْأَي«  الرَّ ه  َوجَّ َما  إِذا  ُيِشرُي  4 ( »َأشاَر 

257/12. ومعنى وال مشري له: ال آمر وال وزير له.
5 ( من األوان أي ال جيري عليه زمان سبحانه.

6 ( أي صفاته ال تشبه صفات املخلوقني، كام أن ذاته ال يشبه ذوات املخلوقني.
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ٿ  ٿٿ  ٿ  زبٺ   مصنوعاته  إىل  يضاف  أو  بمبتدعاته  يشبَّه  أن 
ٹ  ٹٹرب )الشورى(. خلق اخلالئق وأفعاهلم وقّدر أرزاقهم 
وعىل  استوى)1(،  العرش  عىل  وسامواته،  أرضه  يف  له  َسِميَّ  ال  وآجاهلم، 

امللك احتوى وعلمه حميط باألشياء.
كذلك ُسئل اإلمام أمحد بن حنبل عن قوله تعاىل: زبٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ 
ڄڃڍرب  ڄ   ڄ   ڦڦڄ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
)املجادلة(، فقال: علمه« اهـ. وهذا يدلُّ أن السلف الصالح كان منهم من 
العربية  اللغة  املتشاهبة معنى مما حتتمله  بإعطاء اآلية  تأوياًل تفصيليًّا  يؤول 

ويوافق الرشيعة الغّراء، وسيأيت بيانه.
قول الإمام عبد القاهر التميمّي البغدادّي )ت 429هـ(

ًرا بحّد  قال اإلمام عبد القاهر التميمّي البغدادّي)2(: »لو كان اإلله مقدَّ
وهناية مل خيُل من أن يكون مقداره مثل أقّل املقادير فيكون كاجلزء الذي ال 
بعضها  يكون  فال  املقادير  فيه  فتتعارض  املقادير  ببعض  خيتّص  أو  يتجّزأ، 
الوجهان  هذان  َبَطل  وإذا  ببعضها،  ه  خصَّ بمخّصص  إال  بعض  من  َأْوىَل 

صحَّ أنه بال حّد وال ناية« اهـ. أي ال حجم له.
ه)3(: »وأمجعوا ـ أي أهل السنّة واجلامعة ـ عىل أنه ـ  وقال رمحه اهلل ما نصُّ

أي اهلل ـ ال يويه مكان، وال جيري عليه زمان« اهـ.
وقال أيًضا)4(: » إّن أهل السنة اتفقوا عىل نفي النهاية واحلّد عن صانع 

1 ( أي قهر العرش وحفظه، أو يقال: استوى استواًء يعلمه هو مع تنـزهيه عن استواء 
املخلوقني كاجللوس واالستقرار.

أصول الدين، البغدادي، ص 73.   ) 2
الفرق بني الفرق، البغدادي، ص 333.  ) 3
الفرق بني الفرق، البغدادي، ص 332.  ) 4
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امية واملجّسمة« اهـ. العامل خالًفا للهشامية والكرَّ
وقال أيًضا)1(: »كل من شبَّه ربَّه بصورة اإلنسان من البيانية)2( واملغريية 
واجلواربية املنسوبة إىل داود اجلواريب واهلشامية املنسوبة إىل هشام بن سامل 
والنكاح  الذبيحة  يف  حكمه  ويكون  مثله،  إنساًنا  يعبد  فإنام  اجلواليقي)3( 
ـ  جمسمة  أي  ـ  جسمية  »وأما  قال:  ثم  اهـ.  فيها«  األوثان  عبدة  كحكم 
بأنَّ اهلل له حّد وهناية من  امّية فتكفريهم واجب لقوهلم  الكرَّ خراسان من 
جهة السفل ومنها يامس عرشه، ولقوهلم بأنَّ اهلل تعاىل حمل للحوادث« اهـ.
وقال أيًضا عند الكالم عن املجّسم)4(: »ال جتوز الصالة عليه وال الصالة 
خلفه، وال حتّل املرأة منهمـ  يعني املجّسمةـ  للسنّي، وال يصّح نكاح السنّية 

منهم« اهـ.
قول الإمام ابن بّطال املالكّي �سارح البخارّي )ت 449هـ(

قال اإلمام ابن بّطال)5(: »ومعنى قول عائشة ريض اهلل عنها: »احلمد هلل 
اتسع سمعه  أنه  َسْمُعه األصوات« أدرك سمُعه األصوات ال  الذي وِسع 
هلا، ألن املوصوف بالسعة يصّح وصفه بالضيق بداًل منه، والوصفان مجيًعا 

من صفات األجسام« اهـ.
وقال ابن حجر العسقاليّن)6(: »وقال ابن بّطال: تضّمنت ترمجة الباب ـ 
أي قول البخارّي: كتاب التوحيد ـ أن اهلل ليس بجسم ألن اجلسم مرّكب 
من أشياء مؤّلفة، وذلك يرّد عىل اجلهمية يف زعمهم أنه جسم. كذا وجدت 

أصول الدين، البغدادي، ص337.  ) 1
2 ( سيأيت مبحث عن التعريف بكل هذه الفرق إن شاء اهلل.

الفرق بني الفرق، البغدادّي ص47.  ) 3
الفرق بني الفرق، البغدادي، ص222.  ) 4

رشح البخارّي، ابن بطال، 417/1.   ) 5
فتح الباري، ابن حجر، 345/13.  ) 6
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فيه، ولعّله أراد أن يقول: املشبهة، وأما اجلهمية فلم خيتلف أحد ممن صنّف 
يف املقاالت أهنم ينفون الصفات حتى ُنِسبوا إىل التعطيل« اهـ.

وقال ابن حجر أيًضا)1(: »قال ابن بّطال: احتّجت املجّسمة هبذا احلديث 
فقالوا يف قوله »وأشار بيده ـ أي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل عينه«: داللة عىل أن عينه 
وهو  حادث  اجلسم  ألن  عليه  اجلسمية  باستحالة  وُتُعّقَب  األعني،  كسائر 

قديم، فدّل عىل أن املراد نفي النقص عنه« اهـ. 
من  االستقرار  ألن  أيًضا  ففاسد  املجّسمة  قول  »وأما  أيًضا)2(:  وقال 
صفات األجسام، ويلزم منه احللول والتناهي، وهو حمال يف حق اهلل تعاىل، 
زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٺرب  والئق باملخلوقات لقوله تعاىل: 

ڄ  ڦڦڦڦڄ  زبڤڤڤ  وقوله:  )املؤمنون(، 
ڄڇرب )الزخرف(« اهـ.

فائدة: ويف رشح ملعاين االستواء قال اإلمام القايض أبو بكر بن العريّب 
حممد بن عبد اهلل)3( امُلتوّف سنة 543 هجرية رمحه اهلل)4(: »والذي جيب أن 
ُيعتقَد يف ذلك أّن اهلل كان وال شىء معه، ثّم خلق املخلوقات من العرش 
مكان  له  كان  وال  منها،  جهة  له  حدث  وال  هبا  يتعنّي  فلم  الفرش)5(،  إىل 
فيها، فإّنه ال يول وال يزول، قّدوس)6( ال يتغرّي وال يستحيل، ولالستواء 

فتح الباري، ابن حجر، 390/13.  ) 1

فتح الباري، ابن حجر، 406/13.  ) 2
ت  العريب،  بن  بكر  أبو  املالكي،  اإلشبييل  املعافري  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  3 ( حممد 
كتًبا يف  إشبيلية سنة 468هـ، صنَّف  ولد يف  احلديث  543هـ، قاض من حفاظ 
احلديث والفقه واألصول والتفسري واألدب والتاريخ، من كتبه: »العواصم من 

القواصم«، و»عارضة األحوذي«. األعالم، الزركيل، 230/6.
عارضة األحوذّي برشح صحيح الرتمذّي، أبو بكر بن العريّب املالكّي، 236/2 .   ) 4
5 ( قال الشيخ عبد اهلل اهلرري رمحه اهلل يف بعض دروسه: »هو شىء واسع كالغطاء 

حتت األرض السابعة فوق جهنم« اهـ.
ُه عِن الُعُيوِب والنَّقائِص« اهـ. تاج العروس، الزبيدي، 357/16. 6 ( »القدوس: امُلنَزَّ
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يف كالم العرب مخسة عرش معنى ما بني حقيقة وجماز. منها ما جيوز عىل اهلل 
فيكون معنى اآلية، ومنها ما ال جيوز عىل اهلل بحال، وهو إذا كان االستواء 
بمعنى التمّكن أو االستقرار أو االتصال أو املحاذاة، فإّن شيًئا من ذلك ال 

جيوز عىل البارئ تعاىل وال ُيرضُب له األمثال به يف املخلوقات« اهـ. 
بيدّي وهو أحد كبار اللغويني وخامتتهم)1(:  ويف معاين االستواء قال حممد مرتىض الزَّ
»استوى: قد ُيسند إليه فاعالن فصاعًدا، ويكون بمعنى اعتدل يف ذاته ـ وهذا يف حق 

زبڤ  ڤ ڤڤرب )النجم(، وزبٱ  غري اهلل تعاىل ـ، ومنه قوله تعاىل: 
ٻ ٻٻٻ پ پٺ رب )املؤمنون(، وزبڤڤڤڇرب 
)الزخرف(، وزبچچچڑرب )الفتح(. وقوهلم: استوى فالن 

عىل عاملته، واستوى يأمر.
زبٱ   ه، فعىل هذا قوله تعاىل:  جل إذا بلغ َأُشدَّ ومن ذلك: استوى الرَّ
بلغ  أو  تفسري،  استوى عطف  يكون  )القصص(  ٻ  ٻ  ٻکرب 
انتهى  إذا  الرجل  استوى  الّصحاح:  ويف  اآلية.  فّست  وبه  سنة،  أربعني 
شبابه. ويف التهذيب: املستوي من الرجال الذي بلغ الغاية من شبابه ومتام 
خلقه وعقله، وذلك بتامم ثامن وعرشين إىل متام ثالثني، ثم يدخل يف حّد 
الكهولة، ويتمل كون بلوغ األربعني غاية االستواء وكامل العقل. وال يقال 
يف شىء من األشياء استوى بنفسه حتى ُيضّم إىل غريه فُيقال استوى فالن 

وفالن، إاّل يف معنى بلوغ الرجل النهاية فُيقال: استوى، ومثله اجتمع.
عّز  كقوله  االستيالء  معنى  اقتىض  بعىل  ُعّدي  ما  ومتى  الّراغب:  قال 
وجّل: زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑرب )طه( ومنه قول األخطل2 أنشده 

بيدي، 330/38، 332. تاج العروس، الزَّ  ) 1
األلفاظ،  مصقول  شاعر  مالك،  أبو  تغلب  بني  من  غوث،  بن  غياث  األخطل   ) 2
بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم، وهو  أمية  بني  الديباجة، اشتهر يف عهد  حسن 
واألخطل.  والفرزدق  جرير  عرصهم:  أهل  أشعر  أهنم  عىل  املتفق  الثالثة  أحد 
نشأ عىل النرصانية، له ديوان شعر، ولد 19هـ، وتويف 90هـ، األعالم، الزركيل، 

.123/5
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اجلوهرّي: ]الرجز[
العراِق عىل  برِْشٌ  استوى  ُمْهراِققد  ودٍم  سيٍف  غرِي  مْن 

ثم قال الراغب: وقيل معناه استوى كّل شىء يف النسبة إليه، فال شىء 
أقرب إليه من شىء إذ كان عّز وجّل ليس كاألجسام احلاّلة يف مكان دون 

مكان« اهـ.
ومن معاين االستواء اجللوس والنضوج والتامم بعد النقصان، فلو قال 
شخص، استوت الفاكهة بمعنى جلست، واستوى القمر أي صار ناضًجا 
بعد أن كان نيًئا، تضحك الناس عىل عقله، فتشبيه املخلوق باملخلوق عىل 

هذا النحو غري مقبول، فكيف بتشبيه اخلالق باملخلوق؟!.
قول احلافظ البيهقّي رحمه اهلل )ت 458هـ(

قال البيهقّي)1(: »ويف اجلملة جيب أن ُيْعَلَم أن استواء اهلل سبحانه وتعاىل 
ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج وال استقرار يف مكان وال مماّسة لشىء 
من خلقه، لكنه مستٍو عىل عرشه كام أخرب بال كيف، بال أين، بائن من مجيع 
خلقه)2( وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إىل مكان، وأن جميئه ليس بحركة، 
بِنُْقلة وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن  وأن نزوله ليس 
يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنام هذه أوصاف جاء هبا 

زبٺ  ٿٿٿ  التكييف، فقد قال:  التوقيف فقلنا هبا ونفينا عنها 
ٺ   ٺٺ  زبٺ  وقال:  )الشورى(،  ٹٹرب  ٹ  ٿ 

ٿ ٿرب )اإلخالص(، وقال: زبڀ  ڀ  ڀڀ ٺرب )مريم(.
أيًضا)3(: »فصل يف معرفة اهلل عزَّ وجلَّ ومعرفة صفاته  اهلل  وقال رمحه 
وأسامئه: حقيقة املعرفة أن تعرفه موجوًدا قدياًم مل يزل وال يفنى، أحًدا صمًدا، 

االعتقاد واهلداية، البيهقّي، 117/1.  ) 1
2 ( أي ال يشبُه اهلل أحًدا من خلقه.

ُشَعب اإليامن، البيهقّي، 112/1.  ) 3
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أ، ليس بجوهر وال  ر يف الوهم وال يتبّعض وال يتجزَّ شيًئا واحًدا ال ُيَتصوَّ
َعَرض وال جسم، قائاًم بنفسه)1(، مستغنًيا عن غريه، حيًّا قادًرا عالِـاًم مريًدا 
سميًعا بصرًيا متكّلاًم، له احلياة والقدرة والعلم واإلرادة والسمع والبرص 
والكالم، مل يزل وال يزال هو هبذه الصفات وال يشبه شىء منها شيًئا من 

صفات املصنوعات.
وال يقال فيها إهنا هو وال غرُيه، وال هي هو وغرُيه، وال يقال إهنا تفارقه 
أو جتاوزه أو ختالفه أو توافقه أو حتّله، بل هي نعوت له أزلية، وصفات له 
أبدية تقوم به)2(، موجودة بوجوده دائمة بدوامه ليست بأعراض وال بأغيار 
وال حاّلة يف أعضاء، غري مكّيفة بالتصّور يف األذهان، وال مقدورة بالتمثيل 
يف األوهام، فقدرته تعّم املقدورات، وعلمه يعّم املعلومات، وإرادته تعّم 
املرادات. ال يكون إال ما يريد وال يريد ما ال يكون وهو املتعايل عن احلدود 
تناله  ال  واألزمان،  األماكن  عن  املستغني  والغايات  واألقطار  واجلهات 
احلاجات، وال متّسه املنافع واملرّضات وال تلحقه اللّذات وال الدواعي وال 

الشهوات، وال جيوز عليه شىء مما جاز عىل املحَدثات فدّل عىل حدوثها.
واالفرتاق   واالجتامع  السكون  وال  احلركة  عليه  جيوز  ال  أنه  ومعناه 
واملحاذاة واملقابلة واملامّسة واملجاورة وال قيام شىء حادث به وال بطالن 
صفة أزلية عنه، وال يصّح عليه العدم، ويستحيل أن يكون له ولد أو زوجة 
أو رشيك، قادر عىل إماتة كّل حّي غريه، وجيوز منه إفناء كل شىء غريه«، 
ثم قال: »له امللك وله احلمد، كّل ما أنعم به تفّضل منه، وكل ما أرّض به 

عدل منه، ال جيوز عليه َجْور)3(، وال يصّح منه ظلم« اهـ.

1 ( أي ال يتاج إىل غريه.
2 ( تقوم به: أي ثابتة له.

3 ( »اجلَْوُر: َنقيُض الَعْدِل وِضدُّ الَقْصِد« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة 
ج و ر، ص470.
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قول احلافظ اخلطيب البغدادّي)1( رحمه اهلل )ت 463هـ(
قال احلافظ اخلطيب البغدادّي)2(: »أما الكالم يف الصفات فإن ما روي 
منها يف السنن والصحاح مذهب السلف رضوان اهلل عليهم ـ هو ـ إثباهتا 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها ـ أي الصفات ـ قوم فأبطلوا ما أثبته 
اهلل، وحّققها ـ أي الكيفية والتشبيه ـ قوم من املثبتني فخرجوا يف ذلك إىل 

رضب من التشبيه والتعطيل.
والفصل إنام هو يف سلوك الطريقة املتوسطة بني األمرين، ودين اهلل بني 
الكالم  فرع  الصفات  الكالم يف  فيه واملقرص عنه، واألصل يف هذا  الغايل 
يف الذات، وُيتذى يف ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوًما أن إثبات رّب 
العاملني إنام هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنام هو 

إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف.
التي  واألبصار  واألسامع  باأليدي  نشّبهها  وال  جوارح  إنا  نقول  وال 
التوقيف  ألنَّ  إثباتا  وجب  إنام  ونقول:  للفعل،  وأدوات   جوارح  هي 

ٿٿٿ زبٺ  تعاىل:  لقوله  عنها  التشبيه  نفي  ووجب  هبا،   َوَرَد 
ٿٹٹٹرب )الشورى( وزبٺٺٺٺ ٿٿرب 

)اإلخالص(« اهـ.
ال  ما  روايَة  أمالّيه  يف  املحّدث  »ويتجنّب  البغدادّي)3(:  اخلطيب  وقال 
واألوهام،  اخلطأ  دخول  من  فيه  عليهم  يؤَمن  ال  ملا  العواّم  عقول  حتتمله 

1 ( أمحد بن عيّل بن ثابت البغدادّي، ت 463هـ، أبو بكر، املعروف باخلطيب، أحد 
مني. مولده يف غزية، وكان فصيح اللهجة عارًفا باألدب،  احلفاظ املؤرخني املقدَّ
يقول الشعر، ولوًعا باملطالعة والتأليف، ذكر ياقوت أسامء 56 كتاًبا من مصنفاته، 
احلديث،  مصطلح  يف  الرواية«  علم  يف  و»الكفاية  بغداد«،  »تاريخ  أمهها:  من 
السامع«.  وآداب  الراوي  ألخالق  و»اجلامع  احلديث،  يف  املنتخبة«  و»الفوائد 

األعالم، الزركيل، 172/1.
رسالة الصفات، اخلطيب البغدادّي، 3/1.  ) 2

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي، 4/ 34، 37.  ) 3
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وأن يشّبهوا اهلل تعاىل بخلقه ويلحقوا به ما يستحيل يف وصفه، وذلك نحو 
أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتيض التشبيه والتجسيم وإثبات اجلوارح 
التأويل  يف  وهلا  صحاًحا  األحاديث  كانت  وإن  القديم  لألزيّل  واألعضاء 
َيِضلَّ  أن  َمن  خوًفا  ألهلها  إال  ُتروى  أاّل  حقها  من  أن  إال  ووجوه،  طرق 
هبا َمن جهل معانيها، فيحملها عىل ظاهرها، أو يستنكرها فريّدها ويكّذب 

رواهتا وَنَقَلَتها« اهـ.
ب  ثم روى بسنده عن عيّل ريض اهلل عنه)1(: »أهيا الناس، حتّبون أن ُيَكذَّ
ثم روى  اهـ.  ُينكرون«  ما  يعرفون ودعوا  بام  الناَس  اهللُ ورسوُله، حّدثوا 
باحلديث  ليحّدث  الرجل  »إنَّ  ابن مسعود)2( ريض اهلل عنه)3(:  بسنده عن 

فيسمعه َمن ال يبلغ عقله َفْهُم ذلك احلديث فيكون عليه فتنة« اهـ.

 قول الإمام اأبي القا�سم عبد الكرمي الق�سريّي)4( 
 )ت 465هـ(

عقائدهم بيان  عىل  تشتمل  فصول  »وهذه  القشريّي)5(:  اإلمام   قال 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي، 4/ 34، 37.  ) 1
2 ( عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل أبو عبد الرمحن، ت 32هـ، صحايب 
من أكابرهم فضاًل وعقاًل وقرًبا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو من أهل مكة ومن السابقني 
إىل اإلسالم وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. نظر إليه عمر يوًما وقال: »وعاء 

ملئ علاًم« اهـ. له 848 حديًثا. األعالم، الزركيل، 137/4.
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي، 4/ 37.  ) 3

465هـ،  ت  القشريّي،  النيسابورّي  طلحة  بن  امللك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد   ) 4
من بني قشري بن كعب، أبو القاسم، زين اإلسالم شيخ خراسان يف عرصه زهًدا وعلاًم 
له  ويقال  التفسري«  يف  »التيسري  كتبه:  من  فيها.  وتويف  بنيسابور  إقامته  كانت  بالدين. 
تاريخ بغداد، اخلطيب،  التفسري الكبري، و»لطائف اإلشارات«، و»الرسالة القشريية«. 
الزركيل،  األعالم،   .248  ،243/3 السبكي،  الكربى،  الشافعية  طبقات   .83/11

.57/4
الرسالة القشريية، القشريي، ص7.  ) 5
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ـ أي الصوفية الصادقني ـ يف مسائل التوحيد ذكرناها عىل وجه الرتتيب، 
وجمموعاهتا  كالِمِهم  متفّرقاُت  عليه  يدّل  ما  عىل  الطريقة  هذه  شيوخ  قال 
يشبهه  ال  قديم  موجود  وتعاىل  سبحانه  احلقَّ  إن  التوحيد:  يف  ومصنّفاهتم 
صفاته  وال  عرض  وال  جوهر  وال  بجسم  ليس  املخلوقات،  من  شىء 
العقول، وال له جهة وال  يتقّدر يف  ُيَتَصّور يف األوهام، وال  أعراض، وال 

مكان وال جيري عليه وقت وزمان« اهـ.
 قول الإمام اأبي املظّفر الأ�سفرايينّي)1( 

)ت 471هـ(
رمحه  األشاعرة  أعيان  من  وهو  األسفرايينّي)2(  املظّفر  أبو  اإلمام  قال 
اجلسم  ألن  جوهر  وال  بجسم  ليس  سبحانه  القديم  أن  تعلم  »وأن  اهلل: 
كان  ما  وكّل  واالتصال،  التأليف  فيه  جيوز  واجلوهر  التأليف،  فيه  يكون 
عىل  دللنا  وقد  وهناية،  حدٌّ  له  يكون  االتصال  عليه  جاز  أو  االتصال  له 
استحالة احلّد والنهاية عىل البارئ سبحانه وتعاىل، وقد ذكر اهلل تعاىل يف 
صفة اجلسم الزيادة، فقال: زبھ  ھ  ے  ے  ۓ ۈرب 
)البقرة(، فبنّي أن ما كان جساًم جازت عليه الزيادة والنقصان، وال جتوز 

الزيادة والنقصان عىل البارئ سبحانه« اهـ.

سامه  كام  حممد  بن  طاهر  بن  شهفور  ويقال:  األسفرايينّي،  حممد  بن  طاهر   ) 1
السبكّي يف طبقات الشافعية 175/3، ت 471هـ، أبو املظفر، عامل باألصول 
اهـ.  امللك بطوس«  نظام  »ارتبطه  السبكّي:  قال  الشافعية.  فقهاء  مفّس من 
وصنّف التفسري الكبري املشهور، وصنّف يف األصول، ومن كتبه: »التبصري 
الزركيل،  األعالم،  اهلالكني«.  الفرق  عن  الناجية  الفرقة  ومتييز  الدين  يف 

.223/3
التبصري يف الدين، أبو املظّفر األسفرايينّي، ص 159.   ) 2
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 قول الإمام اأبي اإ�سحاق ال�سريازّي)1( 
)ت 476هـ(

وال  باستقرار  ليس  استواءه  »وأن  الشريازّي)2(:  إسحاق  أبو  قال 
عزَّ  والرّب  املخلوقة،  األجسام  صفة  واملالصقة  االستقرار  ألنَّ  مالصقة، 
، فدلَّ عىل أنه كان وال مكان ثم خلق املكان وهو عىل ما  وجلَّ قديم أزيلٌّ

عليه كان« اهـ.
من  )طائفة  بالتثليث  كالقائلني  املجّسمة  الشريازي  جعل  وقد 
النصارى يقولون: اهلل هو األب واالبن والروح القدس يعنون باألول 

اهلل وبالثاين عيسى وبالثالث جربيل( فهم عنده كّفار)3(. 

إبراهيم بن عيّل بن يوسف الفريوزأبادي الشريازّي، ت 476هـ، أبو إسحاق   ) 1
العالمة املناظر. ولد يف فريوزأباد وانتقل إىل شرياز فقرأ عىل علامئها، وانرصف 
إىل البرصة ومنها إىل بغداد سنة 415هـ فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث. 
وظهر نبوغه يف علوم الرشيعة، فكان مرجع الطالب ومفتي األمة يف عرصه، 
املدرسة  امللك  الوزير نظام  له  بقوة احلجة يف اجلدل واملناظرة. وبنى  واشتهر 
و»املهذب«  »التنبيه«،  منها:  كثرية  تصانيف  له  دجلة.  شاطئ  عىل  النظامية 
و»اللمع«.  الفقهاء«،  و»طبقات  الشافعية«،  أصول  يف  و»التبرصة  الفقه،  يف 
مات ببغداد. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 88/3. األعالم، الزركيل، 

.51/1
اإلشارة إىل مذهب أهل احلق، أبو إسحاق الشريازّي، ص235.  ) 2

اللمع، أبو إسحاق الشريازّي، ص72.  ) 3
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 قول اإمام احلرمني اأبي املعال
عبد امللك بن عبد اهلل اجلوينّي)4( رحمه اهلل )ت 478هـ(

قال إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلوينّي األشعرّي ما 
نصه)5(: »البارئ سبحانه وتعاىل قائٌم بنفسه، واعلم أن معنى قيامه بنفسه 
ألنَّ  بالوجود،  له  خمّصص  إىل  يتاج  فال  سواه،  ما  كّل  عن  استغناؤه  هو 
االحتياج إىل الغري ينايف ِقَدَمه، وقد ثبت وجوب ِقَدمه وبقائه، متعاٍل عن 

االفتقار إىل حمّل يّله أو مكاٍن ُيقّله« اهـ.
وقال أيًضا ما نصه)6(: »مذهب أهل احلّق قاطبًة أن اهلل سبحانه وتعاىل 

يتعاىل عن التحّيز والتخّصص باجلهات« اهـ. 
وقال أيًضا)7(: »إن سميتم البارئ جساًم وأثبتم له حقائق األجسام فقد 
قبوهلا  عىل  مبناها  فإّن  اجلواهر،  حدث  داللة  نقض  إما  ألمرين:  تعرضتم 
بقيام  وتقضوا  تطردوها  وإما  ـ  االنفصال  أي  ـ  واملباينة  واملامسة  للتأليف 
داللة احلدث يف وجود الصانع، وكالمها خروج عن الدين، وانسالل عن 

ربقة املسلمني« اهـ.
ثم قال: »وتفصيل ذلك أن احلدوث فينا منعوت باجلواز، فنقّدُس اإللَه 
عنه، والرتّكب والتصّور عنه والتقّدر يف صفاتنا موسومة باجلواز، فال َترّكب 
إال وجيوز فرض خالفه، وال َقْدر وال حّد وال طول وال عرض إال والعقل 

4 ( عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني أبو املعايل، ت 478هـ، ملقب 
بغداد فمكة حيث  إىل  نيسابور ورحل  نواحي  بإمام احلرمني. ولد يف جوين من 
عاد  ثم  املذهب  طرق  جامًعا  ودرس  وأخذ  املدينة  إىل  وذهب  سنني  أربع  جاور 
ابن  األعيان،  وفيات  النظامية«.  »العقيدة  منها:  كثرية،  مصنفات  له  نيسابور.  إىل 

خلكان، 287/1، األعالم، الزركيل، 160/4.
اإلرشاد إىل قواطع األدلة، اجلوينّي، ص53.  ) 5
اإلرشاد إىل قواطع األدلة، اجلويني، ص58.  ) 6
اإلرشاد إىل قواطع األدلة، اجلويني، ص61.  ) 7



129

جُيّوُز أمثاهلا وخالفها، وهذه الصفات جلوازها افتقرت إىل ختصيص بارئها، 
فتعاىل الصانع عنها« اهـ.

من انتهض ملعرفة مدّبره فإن اطمأّن إىل موجود  وقال أيًضا)1(: »نقول: 
انتهى إليه فكره فهو مشّبه)2(، وإن اطمأّن إىل النفي املحض فهو معّطل)3(، 
وهو  بالعجز عن درك حقيقته فهو موّحد)4(،  وإن قطع بموجود واعرتف 

معنى ما روي عن الّصّديق ريض اهلل عنه: ]البسيط[
والبحُث عن ذاتِِه كفٌر وإرشاُكالعجُز عن َدَرِك اإلْدراِك إدراُك

فإن قيل: فغايتكم إًذا حرية ودهشة؟ قلنا: العقول حائرة يف درك احلقيقة 
اهـ. ومثل  االفتقار«  ه عن صفات  املنزَّ باملوجود  ـ قاطعة  اهلل  ـ أي حقيقة 
ذلك ما قاله اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه، فام أدّقها من عبارة وما أوسع 
وعن  عنا  وجزاه  عنه  اهلل  فريض  مؤمنني،  قوم  صدور  هبا  شفى  معناها، 

زبٺٿٿٿٿ  تعاىل:  قوله  من  أخذها  وقد  خرًيا،  اإلسالم 
زبٺ ٺ ٺ  سبحانه:  قوله  ومن  )الشورى(،  ٹٹرب  ٹ 
ٿ   زبٺ   وجّل:  عّز  قوله  ومن  )اإلخالص(،  ٿٿرب  ٺ 
ڀٺرب  ڀڀ   زبڀ   تعاىل:  قوله  ومن  )النحل(،  ڤرب  ٿ  ٿ  
د عىل تنـزيه  )مريم(. وكل هذا يدّل عىل أن اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه أكَّ
والتحيز  كاجللوس  وصفاهتا  اجلسمية  معاين  من  األذهان  يف  خيطر  اهلل عام 
يف جهة ويف مكان واحلركة والسكون ونحو ذلك، فقد روى السيوطّي)5( 

وغريه أن اإلمام الشافعّي قال: »املجّسم كافر« اهـ.

العقيدة النظامية، اجلوينّي، ص23.  ) 1
2 ( مشّبه أي شّبه اهلل تعاىل بخلقه، فهو غري مؤمن وغري مسلم.

3 ( معّطل أي منكر وجود اهلل تعاىل، فهو غري مؤمن وغري مسلم.
4 ( موّحد أي آمن باهلل تعاىل وصّدق به، وهذا هو املسلم املؤمن الناجي يوم القيامة.

األشباه والنظائر، السيوطي، ص488.  ) 5
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وقال إمام احلرمني اجلويني)1( رمحه اهلل أيًضا: »فصل مشتمل عىل الرد 
عىل من قال: إنَّ اهلل تعاىل جسم وليس بمتألف.

قد ذهبت بعض املجسمة إىل موافقة أهل احلق يف تقدس الرّب سبحانه 
وتعاىل عن خصائص األجسام وما يثبت هلا من األحكام. وذهبوا إىل منع 
كونه مؤّلًفا، ثم ساروا إىل أن املعنى بكونه جساًم: وجوده أو قيامه بالنفس. 
التنازع يف اإلطالق والتسمية  إىل  الكالم معه  آَل  املسلك  ومن سلك هذا 

نفًيا وإثباًتا.
ومما يفسد هذه الطريقة ويوضح بطالهنا ما قدمناه من إنباء اجلسم عن 
أراد رصفه عن وجهه والعدول عن قضيته يف موجب اهلل  التأليف، فمن 
كان مصدوًدا عن ذلك، إذ ال سبيل إىل إزالة قضايا األلفاظ من غري داللة.

اجلارية  املسميات  يف  موضوعها  عن  ونقلها  اللغة  تبديل  سوغنا  ولو 
يف  ذلك  جتويز  إىل  سبيل  فال  الناس،  من  فئة  بني  واصطالًحا  تواضًعا 
أن يطلق لفظ  للمطلق  لو جاز ذلك جلاز  إذ  أوصاف اإلله إلمجاع األمة، 
اللغة  إنباء اجلسم يف  ثبت  بالوجود، ومهام  ه  فيه فسَّ وإذا روجع  املؤلَّف، 
أوصاف  يف  ذكره  جيز  ومل  به،  اإلله  تسمية  امتناع  عليه  ترتَّب  التأليف  عن 

اإلله نقاًل وخروًجا عن اللغة.
ثم نقول هلم: أنتم ال ختلون يف إطالقكم اجلسم: إما أن تقولوا: أطلقنا 
ذلك بال دليل وال اقتضاء من عقل ورشع ولغة، وإما أن تسندوا مذهبكم 
حمض  ذكرمتوه  الذي  كان  دليل،  إىل  تسندوه  مل  فإن  ظنّكم.  يف  دليل  إىل 
سائر  إثبات  لساغ  ذلك  ساغ  ولو  والتمني،  التشهي  عىل  بناًء  التلقيب)2( 
قول  عن  اهلل  تعاىل  وعمًرا،  وبكًرا  زيًدا  تسميته  لتجوز  كذلك،  األلقاب 

الزائغني.

الشامل يف أصول الدين، اجلويني، ص425، 426.  ) 1
تاج العروس،  الِفعل« اهـ.  ِمثااًل من  إِذا َجَعلت له  َتْلِقيًبا:  بالِفعِل  ْبت االْسَم  2 ( »َلقَّ

الزبيدي، مادة ل ق ب، 220/4.
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وإن أسندتم مذهبكم إىل دليل فأيدوه بتكلم عليه، وال جيدون إىل إبدائه 
فإنَّ  قالوه.  ما  منها  ى  ُيتلقَّ ال  ومجلتها  مضبوطة،  العلوم  مدارك  إذ  سبياًل، 
عن  فضاًل  األسامء  أصل  إثبات  منه  يتلقى  وال  العقَل،  العلوم  مدارك  من 
تفصيلها. ومن مدارك العلوم موارُد الرشع، وليس يف شىء منها ما سوغ 
إمجاع. ومن  كتاب وال سنة وال  يدل عىل ذلك  مل  إذ  تعاىل جساًم،  تسميته 
مدارك العلوم يف األسامي قضيُة اللغة، ولو حكمناها يف مسألتنا ملا قامت 
بل  جساًم،  الوجود  تسمية  العرب  لغة  يف  ليس  إذ  اخلصم،  يرومه  ما  عىل 
يف لغتهم ما يناقض ذلك. فإهنم يصفون األعراض بالوجود ولو سميت 
أجساًما َأَبْوُه، فإن من سمى علم املرء أو إرادته أو قدرته أجساًما، كان ذلك 
عرًفا مستبشًعا يف قضية اللغة. فإذا بطل تلقي مرامهم من هذه اجلهات مل 

م)1( الـَمْحض« اهـ. يبق إال التََّحكُّ
 قول اأبي �سعيد الني�سابورّي املعروف باملتوّل رحمه اهلل

)ت 478هـ(
وذهبت  بجسم،  ليس  تعاىل  »البارئ  الشافعّي)2(:  املتويّل  الشيخ  قال 
اللغة  الكّرامية أن اهلل تعاىل جسم، والدليل عىل فساد قوهلم أن اجلسم يف 
بمعنى التأليف واجتامع األجزاء، والدليل عليه أنه نقول عند زيادة األجزاء 
وأعلم،  عليم  العلم:  زيادة  عند  يقال  كام  وَأْجَسُم،  ِجْسٌم  التأليف:  وكثرة 
فلاّم  )البقرة(،  ۈرب  ۓ  ے   ے   ھ   زبھ   تعاىل:  وقال 
كان وصف املبالغة كزيادة التأليف دّل عىل أن أصل االسم للتأليف، فإذا 

ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم ألن اهلل تعاىل ال جيوز عليه التأليف.
قلنا:  التأليف،  نريد  أنه موجود وال  نريد بقولنا جسم  فإن قالوا: نحن 
هذه التسمية يف اللغة ليس هلا ذكر َثمَّ وهي مبنية عىل املستحيل، َفِلَم أطلقتم 

»التحكم: الدعوى بال دليل« اهـ. الرشح القويم يف حل ألفاظ الصاط املستقيم،   ) 1
عبد اهلل اهلررّي، ص178.

الغنية يف أصول الدين، املتويّل الشافعّي، ص81.  ) 2
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بينكم وبني من يسّميه جسًدا  الفصل  به، وما  السمع  ذلك من غري ورود 
يسّمى  أليس  قيل:  فإن  اللغة،  مقتىض  خيالف  كان  وإن  املوجود  به  ويريد 

َنْفًسا؟ قلنا: اّتبعنا فيه السمع وهو قوله تعاىل: زبں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  
َيِرِد السمُع باجلسم«  ۀ  ۀ  ہہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھرب )املائدة(، ومل 
نفي  ورد  الذي  بل  باجلسم  اهلل  تسمية  الكريم  القرآن  يف  يأت  مل  أي  اهـ. 

الشبيه عن اهلل بكل وجه من الوجوه.
قول ال�سيخ اأبي حامد الغزاّل )ت 505هـ(

ر، وال  ليس بجسم مصوَّ أنه ـ أي اهلل تعاىل ـ  قال الغزايّل)1(: »التنـزيه: 
ر، وإنه ال يامثل األجسام ال يف التقدير وال يف قبول االنقسام،  جوهر حمدود مقدَّ
وإنه ليس بجوهر وال حتّله اجلواهر، وال بَعَرض وال حتّله األعراض، بل ال 
يامثل موجوًدا، وال يامثله موجود، ليس كمثله شىء وال هو مثل شىء. وإنه 
ال حيّده املقدار وال حتويه األقطار وال حتيط به اجلهات وال تكتنفه األرضون 
وال السموات وإنه مستٍو عىل العرش عىل الوجه الذي قاله وباملعنى الذي 
ًها عن املامّسة واالستقرار والتمّكن واحللول واالنتقال  استواًء منـزَّ أراده، 
ال يمله العرش، بل العرش ومَحََلُته حممولون بلطف قدرته ومقهورون يف 

قبضته)2(.
الثرى فوقية ال  وهو فوق العرش والسامء وفوق كّل شىء إىل ختوم)3( 
تزيده قرًبا إىل العرش والسامء كام ال تزيده ُبعًدا عن األرض والثرى، بل هو 

قواعد العقائد، الغزايّل، ص 51.  ) 1
2 ( اهلل عّز وجّل قائم بنفسه أي ال يتاج إىل غريه، قال تعاىل: چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ 
عداه،  ما  كل  إليه  واملفتقُر  سواه  ما  كل  عن  املستغني  فهو  عمران(،  )آل  ۋچ 
خلق السامء وكان قبلها وخلق العرش وال يتاج إليه، ال يمله العرش بل العرش 

ومحلة العرش حممولون بلطف قدرته تعاىل. ومعنى يف قبضته يف ترصفه.
َثٌة، ج: خُتوٌم أيًضا« اهـ.  »التُّخوُم بالضم: الفصُل بني األرضنَي من امَلعامِلِ واحلدوِد ُمَؤنَّ  ) 3
القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ت خ م، ص 1399. أي أن اهلل تعاىل قهر كل 

شىء يف السموات واألرض.
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رفيع الدرجات عن العرش والسامء، كام أنه رفيع الدرجات عن األرض 
والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود)1(، وهو أقرب إىل العبد من 
قرُبُه  يامثل  ال  إذ   ) چ )الفتح  جث   يت   ىت    مت   خت     حت    چ  الوريد)2(  حبل 
قرَب األجسام كام ال يامثل ذاته ذوات األجسام، وأنه ال يّل يف شىء وال 
يّل فيه شىء، تعاىل عن أن يويه مكان كام تقّدس عن أن يّده زمان، بل 

كان قبل أن خلق الزمان واملكان وهو اآلن عىل ما عليه كان« اهـ.
وقال الغزايّل أيًضا يف الكتاب نفسه)3(: »األصل اخلامس: العلم بأنه تعاىل 
ليس بجسم مؤلَّف من جواهر، إذ اجلسم عبارة عن املؤلف من اجلواهر، 
جسم  كّل  ألّن  جساًم،  كونه  بطل  بحّيز  خمصوًصا  جوهًرا  كونه  بطل  وإذا 
االفرتاق  عن  ُه  خلوُّ يستحيل  فاجلوهر  جوهر،  من  ومرّكب  بحّيز  خمتص 
احلدوث،  سامت  وهذه  واملقدار،  واهليئة  والسكون  واحلركة  واالجتامع 
العامل جسم جلاز أن يعتقد األلوهية للشمس  ولو جاز أن يعتقد أن صانع 

والقمر، أو لشىء آخر من أقسام األجسام« اهـ.
املشّبه  املجسم  وبني  الّشمس  عابد  بني  مناظرة  ُقّدرت  لو  مهمة:  فائدة 
الوهايّب وأمثاله من الذين جيعلون هلل حجاًم ـ والوهابية منهم من يقول عن 
اهلل هو بقدر العرش ال أصغر منه وال أكرب، ومنهم من يقول: هو أكرُب من 
العرش ـ فإذا قال الوّهايبُّ هلذا الذي يعُبد الشمس: ملاذا ال تعبد اهلل وترتك 
دينَك هذا الذي هو باطل الذي هو عبادة الشمس؟ يقول له عابد الشمس: 
أنا معبودي شىٌء حمسوس أراه وأنت تراه وكّل الناس يرونه، وهو عظيم 

. 1 ( املراد به القرب املعنوّي ليس القرب احليّسّ
2 ( قال اهلل تعاىل: چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ )ق(، معنى چ ڀ چ لتعظيم 
نفسه، چڀ  ڀ  ڀچ أي اإلنسان، چ ڀ  ٺ  ٺچ أي نحن أقرب إليه من 
نفسه، أي نحن نعلم ما ال يعلمه هو من نفسه، وليس معناه أن اهلل مستقر داخل 
يف  ساكنًا  اهلل  جيعل  الظاهر  عىل  إال  القرآن  تفسري  يمنع  والذي  إنسان.  كل  عنق 
رقاب عباده، وهذا ضالل وكفر والعياذ باهلل. مفاتيح الغيب، الرازي، 134/28.

قواعد العقائد، الغزايّل، ص159.  ) 3
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النفع ينفع األجسام والنبات والرتاب واألشجار واملاء واهلواء، فالشمس 
ا  ً ق، فالذي أعبده أنا شىء حمسوس أراه ليس شيًئا متَومهَّ تنفع وهذا شىء حمقَّ
ا؟  بل هو شىء أراه بعيني وأنت تراه عظيم النفع، فكيف ال يكون ديني حقًّ
وأما أنت فتقول: معبودي شىء موجود فوق العرش ال أنا رأيته وال أنت 
رأيته، إنام أنت تتوّهم وتتصّور يف بالك أنه يوجد فوق العرش ِجرم كبري، 
ا وديني الذي هو  الّتوهم حقًّ فكيف يكون دينك هذا الذي هو مبنّي عىل 
ليس  الذي  الوهايّب  يقول  باطاًل؟!  واملشاهدة  واملعاينة  احِلّس  عىل  مبنّي 
عنده دليل عقيّل: قال اهلل تعاىل: زبڭ  ڭ  ۇ ېئرب )إبراهيم(، فيقول 
الوهايّب  هنا  عقليًّا،  دلياًل  أعطني  بكتابك  أؤمن  ال  أنا  الشمس:  عابد  له 
ه عابد الشمس، أما أهُل الّسنة الذين ينّزهون اهلل عن احلّد  ينقطع فقد كَسَ
والعضو واجلهة واملكان واحلّيز فيقولون لعابد الشمس: أنت معبوُدك هذا 
له حّد وشكل، فيحتاج ملن جعله عىل هذا احلّد وهذا الشكل، فذلك الذي 
جعَله عىل هذا احلّد هو اإلله، وهو موجود ال يشبه شيًئا من األشياء ليس 
حمدوًدا، وال يتاج إىل غريه، وهو ليس ذا شكل، وهذا املوجود الذي ال حّد 
نّي يغلبه بالدليل العقيّل دون  له وال شكل هو الذي يستحق أن ُيعبد، فالسُّ
أن يقول له قال اهلل تعاىل، أما الوهايب إن قال ذلك فريد عليه عابُد الشمس 
ُه بذلك احلد، فام  ا فيحتاج إىل من حدَّ قائاًل وأنت تقول يف معبودك إن له حدًّ

الذي جيعل ديني باطاًل ودينك صحيًحا، وهنا الوهايب ينقطع.
قال الغزايّل)1(: »أما احلشوّية فإهنم مل يتمكنوا من فهم موجود إال يف جهة، 
واالختصاص  والتقدير  اجلسمية  بالرضورة  ألزمتهم  حتى  اجلهة  فأثبتوا 

بصفات احلدوث.
دوهنا  الرؤية  إثبات  من  يتمكنوا  ومل  اجلهة  نفوا  فإهنم  املعتزلة  وأما 
إثبات  ـ  الرؤية  إثبات  ـ أي يف  إثباهتا  به قواطع الرشع وظنوا يف  وخالفوا 

االقتصاد يف االعتقاد، الغزايل، ص80.  ) 1
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اجلهة، فهؤالء تغلغلوا يف التنزيه)1( حمرتزين من التشبيه فأفرطوا. واحلشوّية 
أثبتوا اجلهة احرتاًزا من التعطيل فشّبهوا.

القصد،  للمسلك  فتفطَّنوا  باحلق،  للقيام  الّسنة  أهَل  سبحانه  اهلل  َق  فوفَّ
وعرفوا أن اجلهة منفية ألهنا للجسمية تابعة وتتمة، وأن الرؤية ثابتة ألهنا 
رديف العلم وفريقه، وهي تكملة له، فانتفاء اجلسمية أوجب انتفاء اجلهة 
التي من لوازمها. وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي هي من روادفه 
ذات  يف  تغيرًيا  توجب  ال  أهنا  وهي  خاصيته،  يف  له  ومشاركة  وتكمالته 

املرئي، بل تتعلق به عىل ما هو عليه كالعلم« اهـ.
وقال الغزايّل)2(: »فعىل العامّي أن يتحّقق قطًعا ويقينًا أنَّ الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل 
ب من حلم ودم وعظم، وأنَّ ذلك يف حّق اهلل  يرد بذلك جساًم هو عضو مركَّ
تعاىل حمال، وهو عنه مقّدس، فإن خطر بباله أنَّ اهلل جسم مرّكب من أعضاء 
فهو عابد صنم، فإنَّ كّل جسم خملوق وعبادة املخلوق كفر، وعبادة الصنم 
كانت كفًرا ألنه خملوق، وكان خملوًقا ألنه جسم، فمن عبد جساًم فهو كافر 

بإمجاع األمة السلف منهم واخللف« اهـ. 
عىل  وخلف  سلف  من  األمة  إمجاع  اهلل  رمحه  الغزايل  نقل  كيف  فانظر 
تكفري املجسم الذي اعتقد أو قال إن اهلل جسم، تنّزه اهلل عاّم يقول الظاملون 

ًها كبرًيا. تنزُّ
قول ال�سيخ اأبي املعني الن�سفي )ت 508هـ(

قال لسان املتكلمني أبو املعني ميمون بن حممد النسفي يف كتابه تبرصة 

1 ( ليس هذا ثناء عىل املعتزلة بل مراده أهنم من شدة ما يزعمونه من التنزيه يف حّق 
اهلل تعاىل نفوا الرؤية ليحرتزوا من التشبيه كام اّدعوا، فرّدوا النص القرآين يف إثبات 
رؤية املؤمنني هلل لتومههم أن يف ذلك إثبات اجلهة والتشبيه، لكنّهم أفرطوا فوقعوا 

يف املحظور ومل يوّفقوا بني العقل والرشع.
إجلام العوام عن علم الكالم، الغزايل، ص62، 63.  ) 2
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األدلة)1(: »وقد مرَّ أنَّ القول بتجزئه ـ أي اهلل ـ مناف للتوحيد، فكان القول 
ـ  اهلل  ـ أي يف حق  بالتجزؤ  »القول  قال:  ثم  اهـ.  للتوحيد«  منافًيا  باملكان 

مناف للتوحيد« اهـ.
قول اأبي اخلطاب الكلوذايّن)2( احلنبلّي )ت 510هـ(

قال احلافظ ابن اجلوزّي)3( رمحه اهلل نقاًل عن أيب اخلّطاب حمفوظ بن أمحد 
الكلوذايّن أنه أنشد لنفسه: ]الكامل[ 4 5

املرِشِد الصحيِح  بالنظِر  فأجبُت  ــه؟ ربَّ املكلُف  عـــرَف  ــام  ب ــوا  قــال

ــّرِد ــَف ــَت ــا امُل ــنَ ــامُل لــربِ ــَك قــلــُت ال ــٌد؟ واح اخلالئِق  ربُّ  فهل  قالوا 

املوصِد اجلَحيِم  يف  املَشّبُه  قلُت  ُمــْشــبِــٌه؟ عــنــَدك  هللِ  فــَهــل  قــالــوا 
َمِدي)4( قلُت الِصفاُت لذي اجلَالِل الَسْ لنا ــْن  َأبِ ــه؟  اإِلل تصُف  فهل  قالوا 

ِد تتجدَّ مل  ــذاَك  ك قلُت  كــالــذاِت؟  قديمٌة الِصفاُت  تلَك  فَهل  قالوا 
كامللِحِد)5( عنَدنا  املجّسُم  قلُت  مْثَلنا؟ ِجساًم  َتـــراُه  فــأْنــَت  قالوا 

َسّيدي أخرَب  كذاَك  الَصواُب  قلُت  اْستوى؟ العرِش  َأْن عىل  فَتزُعُم  قالوا 

تبصة األدلة يف أصول الدين، أبو املعني النسفي، ص224.  ) 1
إمام احلنابلة يف  أبو اخلطاب  الكلوذايّن، ت 510هـ،  2 ( حمفوظ بن أمحد بن احلسن 
ببغداد. من كتبه:  عرصه. أصله من كلواذي من ضواحي بغداد ومولده ووفاته 
»التمهيد يف أصول الفقه«، و»االنتصار يف املسائل الكبار«، و»رؤوس املسائل«، 
طبقات  ونظم.  باألدب،  اشتغال  وله  صغرية.  منظومة  األثر«  أهل  و»عقيدة 

احلنابلة، ابن أيب يعىل، 409/1. األعالم، الزركيل، 291/5.
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ابن اجلوزّي، 191/9.  ) 3

4 ( أي األبدي.
5 ( تكفري الكلوذاين احلنبيل للمجسمة دليل عىل تربئة مذهب اإلمام أمحد بن حنبل من 

التجسيم.
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امُلعَتِدي سؤاُل  هذا  فأجبُتهم  قالوا فام َمعنى استِواُه؟ أبِْن لنا)1(

ُمْسنَِد يف  يل  التكييُف  ُينْقِل  مل  فأجبُتهم نزوُله؟  فكيَف  قالوا 

ُمهَتِدي هو  ملن  رؤيُته  فأجبُت  لنا َأبِْن  بالعيوِن؟  َفُينَْظُر  قالوا 

ُمــرَتــِدي بِعلٍم  إال  ــاملٍ  ع ِمــن  ما قلُت  علٌم؟  هلل  فهْل  قالوا 

امُلتَوّحِد نقيصُة  الُسكوُت  قلُت  ُمتكّلٌم أنــه  فيوَصُف  قالوا 

ِد جتدُّ وغرِي  حدٍث  ما  غرِي  من  كالُمه قلُت  القرآُن؟  فام  قالوا 

ِد ُمَسدَّ كّل  عنَد  فيِه  ــَب  رْي ال  قالوا الذي نتلوُه، قلُت كالُمُه)2(

قول الفقيه الأ�سوّل اأبي الوفاء بن عقيل البغدادّي 1 
2احلنبلّي)3( )ت 513هـ(

قال احلافظ ابن اجلوزّي)4(: »قال ابن عقيل: تعاىل اهلل أن يكون له صفة 
تشغل األمكنة، هذا عني التجسيم، وليس احلّق بذي أجزاء وأبعاض يعالج 

هبا« اهـ.
األشكال  عىل  تقع  احلقيقة  عىل  »الصورة  أيًضا)5(:  عقيل  ابن  وقال 
جساًم  كونه  عن  َفنا  رَصَ والذي  األجسام،  صفات  من  وذلك  والتخاطيط 
األدلُة القطعيُة كقوله تعاىل: زبٺٿٿٹرب )الشورى(« اهـ.

الباطل  بأسئلتهم  يريدون  الذين  الفتنة  1 ( كالمه هذا يفهم منه االعرتاض عىل أهل 
والتشويش عىل العوام كام تقّدم يف قصة اإلمام مالك ريض اهلل عنه.

2 ( الذي نتلوه هو عبارة عن الكالم الذايّت األزيّل.
3 (  عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن عقيل، 
من  تصانيف  له  احلّجة.  قوّي  كان  وقته.  يف  ببغداد  احلنابلة  وشيخ  بالعراق  عامل 
أمّهها: »كتاب الفنون«، و»الفرق«، و»الفصول« يف فقه احلنابلة. األعالم، الزركيل، 

.313/4
دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، 174/1.  ) 4
دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، 160/1.  ) 5



138

قول القا�سي اأبي الوليد بن ر�سد اجلّد)1(  قا�سي اجلماعة 
بُقرُطَبة )ت 520هـ(

بُقرُطَبة  اجلامعة  قايض  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  الشيخ  القايض  قال 
الـمعروف بابن ُرْشد اجلَّد املالكّي ما نصه)2(: »ليس ـ أي اهلل ـ يف مكان، 

ُلَق الـمكان« اهـ.  فقد كان قبل أن خَيْ
وقال أيًضا ما نصه)3(: »وإضافته أي العرش إىل اهلل تعاىل إنَّام هو بمعنى 
الترشيف له كام يقال: بيُت اهلل وَحَرُمه ال أنه حملٌّ له وموضع الستقراره« 

اهـ. تعاىل اهلل عن ذلك.
الزمان  خالق  ألنه  متى  وال  كيف  وال  أين  يقال  »فال  أيًضا)4(:  وقال 

والـمكان« اهـ.
ا  ومقرًّ له  موافًقا  العسقاليّن)5(  حجر  ابن  احلافظ  أيًضا  ذلك  وذكر 

لكالمه.

1 ( حممد بن أمحد بن رشد، ت 520هـ، أبو الوليد، قايض اجلامعة بقرطبة، من أعيان 
تآليف  وللجّد  أمحد،  بن  حممد  اّل(  )الضَّ الفيلسوف  رشد  ابن  جّد  وهو  املالكية، 
معاين  رشح  و»خمترص  الرشعية«،  األحكام  يف  املمهدات  »املقدمات  منها:  مهمة 
ووفاته  مولده  فتاويه.  من  جمموعة  و»املسائل«  و»الفتاوى«،  للطحاوّي،  اآلثار« 

بقرطبة. األعالم، الزركيل، 316/5، 317.
املدخل، ابن احلاج املالكّي، فصل يف االشتغال بالعلم يوم اجلمعة، 149/2.  ) 2
املدخل، ابن احلاج املالكّي، فصل يف االشتغال بالعلم يوم اجلمعة، 149/2.  ) 3

مضبوطة،  أوقاته  تكون  أن  للمريد  ينبغي  فصل  املالكّي،  احلاج  ابن  املدخل،   ) 4
.181/3

فتح الباري، ابن حجر، 124/7.  ) 5
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قول ال�سيخ اأبي القا�سم الني�سابوري)1()ت 521هـ(
قال الشيخ أبو القاسم سلامن بن نارص النيسابوري)2(: »إذا أحاط العاقل 
بحدث العامل واستبان له أن له صانًعا خمتاًرا تعنيَّ بعد ذلك النظر يف ثالثة 

أصول:
أحدها: يشتمل عىل ذكر ما جيب هلل من الصفات.

والثاين: يشتمل عىل ذكر ما يستحيل عليه.
والثالث: ينطوي عىل ذكر ما جيوز من أحكامه تعاىل.

قال األستاذ أبو إسحاق ريض اهلل عنه: قال أهل احلق: إن اهلل موجود 
حّي قادر عامل مريد سميع بصري متكلم، ليس بجسم وال جوهر وال يشغل 
وال  واملحاذاة،  املجاورة  عليه  جيوز  وال  جانب،  وال  حّد  له  وليس  حّيًزا، 
هبذه  يزال  وال  يزل  مل  األعراض،  قبيل  من  هو  وليس  الوهم،  يف  يتصّور 

األوصاف، وال يتغرّي عنها، وال شىء يشاركه فيها« اهـ.
قول املازرّي املالكّي �سارح م�سلم )3()ت 536هـ(

»إذا  احلديث:  هذا  يف  قتيبة  ابن  غلط  »وقد  اهلل)4(:  رمحه  املازرّي  قال 
قاَتَل أحُدُكْم أخاُه َفْليجتنِب الوجَه فإنَّ اهلل خَلَق آدَم عىل صورتِِه«، فأجراه 
َور!«، وهذا الذي قاله ظاهر  عىل ظاهره، وقال: »هلل تعاىل صورة ال كالصُّ

1 ( سلامن بن نارص بن عمران األنصاري النيسابوري األرغياين، أبو القاسم ت 512 
إىل  ونسبته  نيسابور،  يف  ووفاته  مولده  والتفسري.  الكالم  علم  يف  األئمة  من  هـ، 
ف وزهد.  أرغيان من نواحيها. كان تلميًذا إلمام احلرمني. من بيت صالح وتصوُّ
صنَّف كتاب »الغنية« يف فقه الشافعية، و"رشح اإلرشاد إلمام احلرمني". األعالم، 

الزركيل، 112/3. 
الغنية يف الكالم، أبو القاسم النيسابوري، ص345.  ) 2

من  حمّدث،  536هـ،  ت  اهلل  عبد  أبو  املازرّي،  التميمّي  عمر  بن  عيّل  بن  3 ( حممد 
فقهاء املالكية، من كتبه: »التلقني يف الفروع«، و»إيضاح املحصول يف األصول«، 

و»املعلم بفوائد مسلم«. األعالم، الزركيل، 277/6.
املعلم بفوائد مسلم، املازرّي، 166/16.   ) 4
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ليس  تعاىل  واهلل  الرتكيب، وكل مرّكب حمَدث،  تفيد  الصورة  ألن  الفساد 
ًرا، قال وهذا كقول املجسمة: جسم  ًبا وليس مصوَّ بمحَدث، فليس هو مركَّ
البارئ سبحانه وتعاىل شىء  يقولون:  نَّة  السُّ أهل  رأوا  لّما  ال كاألجسام! 
أن  والفرق  فقالوا: جسم ال كاألجسام،  االستعامل،  ال كاألشياء، طردوا 
لفظ شىء ال يفيد احلدوث، وال يتضّمن ما يقتضيه، وأما اجلسم والصورة 

فيتضّمنان التأليف والرتكيب، وذلك دليل احلدوث« اهـ. 
فقول املجسمة عن اهلل جسم ال كاألجسام ال خيّلُصهم من الكفر، كأهنم 

قالوا هو خملوق ال كاملخلوقني عاجز ال كالعاجزين والعياذ باهلل تعاىل.
أَلَْحَرَق  َكَشَفُه  لْو  النُّوُر  »ِحجاُبُه  حلديث)1(:  تفسريه  عند  أيًضا  وقال 
َخْلِقِه« ما نّصه)2(: »الضمري الذي  ِمْن  ُه  َبَصُ إليه  انتهى  َوْجِهِه ما  ُسُبحاُت 
السرت  بمعنى  احلجاب  إذ  اخلالق،  عىل  ال  املخلوق  عىل  يعود  »وجهه«  يف 
والبارئ جّلت قدرته ليس بجسم وال  إنام يكون عىل األجسام املحدودة، 

حمدود« اهـ.
م�سّي احلنفّي )تويف بعد �سنة 539هـ( قول اأبي الثناء الالَّ

ما  علامء  من  املاتريدّي  احلنفّي  ميش  الالَّ زيد  بن  حممود  الثناء  أبو  قال 
مرَّ  ملا  باملكان  الصانع عزَّ وجّل ال يوصف  إن  »ثم  ما نصه)3(:  النهر  وراء 
أنه ال مشاهبة بينه تعاىل وبني شىء من أجزاء العامل، فلو كان متمكنًا بمكان 
لوقعت املشاهبة بينه وبني املكان من حيث املقدار، ألن مكان كل متمكن 
أجزاء  من  شىء  وبني  تعاىل  اهلل  بني  منتفية  واملشاهبة  فيه.  يتمكن  ما  قدر 
قواًل  باملكان  القول  والعقيّل، وألن يف  السمعّي  الدليل  من  ذكرنا  ملا  العامل 

1 ( صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإليامن، باب يف قوله عليه السالم »إنَّ اهلل ال يناُم« 
ويف قوله »حجابه النور «، 111/1.

املعلم بفوائد مسلم، املازرّي، 224/16.   ) 2
بن  القاسم  الرتاجم،  تاج   .63 ص62،  الالميّش،  التوحيد،  لقواعد  التمهيد   ) 3

قطلوبغا، 290/1.
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بِِقَدِم املكان أو بحدوث البارئ تعاىل، وكل ذلك حمال، ألنه لو كان تعاىل 
مل يزل يف املكان لكان املكان قدياًم أزليًّا، ولو كان وال مكان ثم خلق املكان 
ن فيه لتغريَّ عن حاله وحلدثت فيه صفة التمكن بعد أن مل تكن، وَقبول  ومتكَّ
احلوادث من أمارات احلََدث، وهو عىل القدير حماٌل« اهـ. يعني أن املكان 

يستحيل عىل اهلل يف احلالني فهو موجود بال مكان.
قول القا�سي عبد احلّق بن عطية الغرناطي)1( )ت542هـ(

قال القايض عبد احلّق بن عطّية)2(: »العيّل يراد به علّو القدر واملنزلة ال 
علّو املكان ألن اهلل منّزه عن التحّيز، وحكى الطربّي عن قوم أهّنم قالوا: 
جهلة  قول  وهذا  خلقه،  أماكن  عن  مكانه  بارتفاع  خلقه  عن  العيّل  هو 
عظم  بمعنى  صفة  هي  »العظيم«  وكذا  يكى،  أاّل  الوجه  وكان  جمّسمني، 
الَقْدِر واخلََطر)3( ال عىل معنى عظم األجرام« اهـ. ألنَّ اهلل تعاىل ليس جرًما، 
فعندما نقول عن اهلل إنَّه »عظيم« فليس معناه أنه جرم كبري كام لو قلنا اهلل 
أكرب فمعناه اهلل أكرب من كل شىء َقْدًرا، فاألجرام هي التي تتفاوت يف ِعَظم 

ا كبرًيا. احلجم، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
قول القا�سي عيا�ص املالكّي )ت 544هـ(

قال احلافظ ابن حجر)4(: »قال عياض: كانت العرب تستعمل االستعارة 
تعاىل:  قوله  ومنه  وإجيازها،  فصاحتها  بديع  أدوات  أرفع  وهو  كثرًيا، 

1 ( ابن عطية، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية املحاريب، من حمارب قيس، 
باألحكام  عارف  غرناطة،  أهل  من  أندليس،  فقيه،  مفس  حممد.  أبو  الغرناطي، 
الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  »املحرر  له:  املرية.  قضاء  ويل  شعر،  له  واحلديث، 
العزيز«، و»برنامج« )خمطوط يف خزانة الرباط( يف ذكر مروياته وأسامء شيوخه. 

ولد 481هـ، وتويف 542هـ. األعالم، الزركيل، 282/3.
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، 336/1.  ) 2

ر،   مادة خ ط  منظور،  ابن  العرب،  لسان  اهـ.   » والّرْفَعُة  واملنزلُة  الَقْدُر  3 ( »اخلطر: 
.249/4

فتح الباري، ابن حجر، 432/13.  ) 4
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الكربياء  برداء  هلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  فمخاطبة  )اإلرساء(،  زبڭڭۋرب 
عىل وجهه ـ يعني حديث: »وما بنَي القوِم وبنَي أن ينُظُروا إىل رهّبِْم إالَّ رداُء 
الكربياِء)1( عىل َوْجِهِه)2(« ـ ونحو ذلك من هذا املعنى، ومن مل يفهم ذلك 
تاه، فمن أجرى الكالم عىل ظاهره أفض به األمر إىل التجسيم، ومن مل يتضح 
له وعلم أن اهلل منّزه عن الذي يقتضيه ظاهرها، إما أن يكّذب َنَقَلَتها، وإما 
وهيبته  وعظمته  وكربيائه  اهلل  سلطان  لعظيم  استعار  يقول  كأن  يؤوهلا  أن 
وجالله املانع إدراك أبصار البرش مع ضعفها لذلك رداَء الكربياء، فإذا شاء 

تقوية أبصارهم وقلوهبم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته« اهـ.
ويف إثبات رؤية اهلل تعاىل بال كيف يف اآلخرة يقول اهلل عّز وجل: زبٻ  
ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀڀ  پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
َعْن  سننه)4(  يف  ماجه)3(  ابن  احلافظ  وروى  )يونس(،  ٿٿرب  ٿ  
ُصَهْيٍب)5( ريض اهلل عنه قال: تال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلية املذكورة ثم قال: 
»إَِذا َدخَل َأهُل اجلنِة اجلنَة وأهُل النَّاِر النَّاَر ناَدى ُمناٍد: يا َأْهَل اجلنِة إنَّ لكْم 
عنَد اهلل موِعًدا يريُد َأْن ُينِجَزُكُموُه. فيقوُلوَن: وما هَو أمل ُيَثّقِل اهللُ َمَواِزينَنَا 
احلجاَب  فيكِشُف  قاَل:  الناِر،  مَن  َوُينّجنَا  اجلنَة  َوُيْدِخلنَا  وُجوَهنا  وُيَبيْض 

اِت وَكامِل الُوجوِب، وال ُيوصف هبا إالَّ اهللُ  ياء بالَكْس ِعبارٌة عن َكامل الذَّ 1 ( »الِكرْبِ
بيدّي، مادة ك ب ر ، 12/14. تعاىل« اهـ. تاج العروس، الزَّ

صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإليامن، باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم،   ) 2
.112/1

حممد بن يزيد الربعي القزويني، ابن ماجه ت 273هـ، أحد األئمة يف علم احلديث،   ) 3
من أهل قزوين. رحل إىل البرصة وبغداد والشام ومرص واحلجاز والري يف طلب 
وله  املعتمدة  الستة  الكتب  أحد  وهو  ماجه«  ابن  »سنن  كتابه  وصنف  احلديث، 

تفسري القرآن. األعالم، الزركيل، 144/7.
سنن ابن ماجه، ابن ماجه، 129/1. صحيح ابن حبان، ابن حبان، 471/16.  ) 4

العرب  أرمى  بن قاسط، صحايب من  النمر  بني  بن مالك، من  5 ( صهيب بن سنان 
سهاًم، وهو أحد السابقني إىل اإلسالم، شهد بدًرا وأحًدا واملشاهد كلها. له 307 
حديًثا، تويف يف املدينة وكان يعرف بصهيب الرومي. األعالم، الزركيل، 210/3.
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فينظروَن إليِه فَواهلل ما َأعطاُهُم اهللُ شيًئا أحبَّ إليِهْم ِمن النَّظِر إلْيِه وال أقرَّ 
ألعُينِِهْم«، يدّل هذا احلديث عىل صحة مذهب أهل الّسنة واجلامعة يف رؤية 
اهلل بال كيف وال مكان، وأّن الذي يكشف عنه احلجاب املعنوّي لرؤية اهلل 
الذي ليس كمثله شىء هو برص العبد وليس اهلل تعاىل، ألن اهلل منـّزه عن 
أن يكون خمفيًّا، ألن املخفّي وراء حجاب يتاج إىل َمن خيفيه، واملحتاج ال 
يكون إهلًا وال خالًقا، وقال اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل عنه يف الفقه األكرب)1(: 
»واهلل تعاىل ُيرى يف اآلخرة، يراه املؤمنون وهم يف اجلنة بأعني رؤوسهم بال 
وهذا  اهـ.  مسافة«  خلقه  وبني  بينه  يكون  وال  كمية،  وال  كيفية  وال  تشبيه 
كالم رصيح من أحد أئمة التابعني من أوائل السلف ريض اهلل عنه ينـّزه به 
اهلل تعاىل عن التشبيه والكيفية والكمية واملكان واملسافة، فالكيفية ال جتوز 
عىل اهلل ألن اهلل خالق الكيفيات واألشكال كلها وكذلك الكمية سواء كانت 
قليلة أم كثرية ال جتوز عىل اهلل، ألنَّ كل ذلك خملوق هلل وحده ال رشيك له، 
فكّل ما له حجم أو كمية فهو يتاج إىل من جعله عىل هذا احلجم والكمية، 
واهلل منـزه عن ذلك سبحانه، فكالم أئمة السلف واضح يف تنزيه اهلل عن 
تعاىل  اهلل  فقد شّبه  ُتْعرف،  كيفية ال  له  اهلل  إن  قال:  فمن  والكمية.  الكيفية 
بأكثر املخلوقات، ألن ما نعرفه من كيفيات املخلوقات شىء قليل نسبة إىل 
غري  كافًرا  ضاالًّ  يكون  نعرفها  ال  كيفية  له  اهلل  إن  قال:  فمن  نعرفه،  ال  ما 
عارف برّبه سبحانه. وقد بنّي أبو حنيفة ذلك يف كتاب الوصية حيث قال)2(: 

»ولقاء اهلل تعاىل ألهل اجلنة بال كيف وال تشبيه وال جهٍة حّق« اهـ.
مه  وجسَّ شّبهه  من  تعاىل  ـَه  اللَّ عرف  »ما  عياض)3(:  القايض  وقال 
من اليهود أو أجاز عليه البداء)4( أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف 

رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص 136، 137.  ) 1
2 ( حكاه عنه مال عيل القاري يف رشح الفقه األكرب، ص138.

إكامل املعلم رشح صحيح مسلم، القايض عياض، 199/1، 200.  ) 3
4 ( »البداُء: استصواُب شىء ُعِلَم بعد أن مل ُيعلم، وذلك عىل اهلل غري جائز« اهـ. لسان 
 العرب، ابن منظور، مادة ب د ا، 65/14. وذلك ألّن فيه نسبة التغري إىل اهلل =
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من  واالمتزاج  واالنتقال  عليه  احللول  وأجاز  والولد،  الصاحبة  إليه 
النصارى، أو وصفه بام ال يليق به، أو أضاف إليه الرشيك. واملعاند يف 
خلقه من املجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو اهلل، وإن 
وه به، إذ ليس موصوًفا بصفات اإلله الواجبة له، فإًذا ما عرفوا اهلل  َسمَّ

سبحانه« اهـ.
 اأقوال ال�سيخ عبد القادر اجلياليّن)1( ر�سي اهلل عنه

)ت 561هـ(
قال الّشيخ عبد القادر اجلياليّن ريض اهلل عنه)2(: »باب يف معرفة 

=عّز وجّل، وهو عىل اهلل مستحيل، ويكفر القائل به.
الدين  حميي  حممد  أبو  561هـ،  ت  احلسنّي،  اهلل  عبد  بن  موسى  بن  القادر  1 ( عبد 
الزّهاد  كبار  من  القادرية.  الطريقة  مؤسس  اجلييّل  أو  الكياليّن،  أو  اجلياليّن، 
سنة  شابًّا  بغداد  إىل  وانتقل  طربستان  وراء  جيالن  يف  ولد  الصادقني،  الصوفية 
488هـ ،فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع يف أساليب الوعظ، وتفقه وسمع 
ر للتدريس واإلفتاء يف بغداد سنة 528هـ،  احلديث وقرأ األدب، واشتهر، وتصدَّ

وتويف هبا ـ له كتب ُدسَّ عليه فيها ـ. األعالم، الزركيل، 47/4.
الغنية، اجلياليّن، ص71.   ) 2

املذهب  الذي هو حنبيل  عنه  اهلل  القادر ريض  عبد  الشيخ  افرتَي عىل  لقد  فائدة:   
يف كتابه هذا الذي عمله يف الفقه احلنبيل، وهذا الكتاب ثابت أنه من تأليفه لكن 
عليه  أدخلوا  فوق  جهة  يف  ساكن  جسم  اهلل  أن  يعتقدون  الذين  احلنابلة  جمسمة 
مسألتني افرتومها عليه فزعموا أنه يقول إن اهلل ساكن يف جهة فوق، وزعموا أنه 
خالف  وهذا  ابتداء،  لوجودها  ليس  أي  قديمة  املعجم  حروف  بأن  يقول  أيًضا 
أنه ال موجود أزيّل قديم ليس لوجوده  الّسنة  الّسنة، فإن عقيدة أهل  عقيدة أهل 
ابتداء إال اهلل، واحلروف خملوقة حادثة، والشيخ عبد القادر ريض اهلل عنه ال خيالف 
يف العقيدة شيًئا مما عليه أهل الّسنة السلف واخللف من أن اهلل تعاىل متكلم بكالم 
ال ُيشبه كالم اخللق، ومعلوم أن كالم اخللق حرف وصوت حادثان يوجدان شيًئا 
تعاىل متعال منـّزه عن كل ما هو من صفات  البرش، واهلل  بعد شىء وهذه صفة 
البرش، إنام هو متكلم بكالم ليس حرًفا وال صوًتا وال لغة. بل عبارته التي يف كتابه 
وهي ما نقلناها هنا تبني أنَّ ما نسبوه إليه إنام هو كذب وافرتاء، فإنه موّحد منّزه ال 

جمسم مشبه.
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: أما معرفة الصانع عزَّ وجلَّ باآليات والّدالالت  الّصانع عزَّ وجلَّ
صمد،  فرد  واحد  أنَّه  ويتيّقن  يعرف  أن  فهي  االختصار،  وجه  عىل 

زبٺٿٿٿٿ  أحد،  كفًوا  له  يكن  ومل  يولد  ومل  يلد  مل 
له وال نظري، وال عون  ٹ ٹٹرب )الشورى(، ال شبيه 
ليس بجسم  له،  نِدَّ وال مشري  وال رشيك وال ظهري وال وزير، وال 
َفُيَمّس، وال بجوهر َفُيَحّس، وال َعَرض فينقيض، وال ذي تركيب أو 
آلة وتأليف وماهية وحتديد، وهو اهلل، للسامء رافع، ولألرض واضع، 
وال ظلمة تظهر، وال  ال طبيعة من الطبائع، وال طالع من الطوالع، 

نور يزهر« اهـ.
وقال أيًضا رمحه اهلل)1(: »فصل يف ما ال جيوز إطالقه عىل البارئ عزَّ وجلَّ 
من الصفات ويستحيل إضافته إليه، وال جيوز عليه احلدود وال النهاية، وال 
ام وال خلف وال كيف، ألّن ذلك ما ورد  الَقبل وال الَبعد، وال حتت وال ُقدَّ
به الرشع، إال ما ذكرناه من أنه عىل العرش استوى)2( عىل ما ورد به القرآن 
الكمية«  وال جيوز عليه  واألخبار، بل هو عزَّ وجلَّ خالٌق جلميع اجلهات 

اهـ. ثم قال)3(: »وال جيوز وصفه باملبارشة« اهـ.
وقال ريض اهلل عنه أيًضا)4(: »وجيوز وصفه بأنه فاعل بمعنى أنه خمرتع 
لذاِت ما َفَعَلُه وخالٌق له وجاعله بقدرته، فاستحّق لذلك هذا الوصف ال 
عىل معنى املبارشة لألشياء ألّن حقيقة تلك ـ أي املبارشة ـ تالقي األجسام 

ومماّستها، واهلل سبحانه متعاٍل عن ذلك« اهـ.
وقال ريض اهلل عنه أيًضا)5(: »وأما ذكر مقالة املشّبهة فهم ثالث فرق: 

الغنية، اجلياليّن، ص103.   ) 1
2 ( أي قهره وحفظه.

الغنية، اجلياليّن، ص103.  ) 3
الغنية، اجلياليّن، ص 105.  ) 4
الغنية، اجلياليّن، ص117.  ) 5
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اهلشامية)1( واملقاتلية)2( والكّرامية)3(، والذي اتفقت عليه الفرق الثالث أن 
اهلل تعاىل جسم، وأنه ال جيوز أن يعقل املوجود إال جساًم« اهـ. والعياذ باهلل 

تعاىل من التشبيه والتجسيم والكفر والضالل.

1 ( اهلشامية فرقتان، فرقة تنسب إىل هشام بن احلكم الرافيّض، والفرقة الثانية تنسب 
إىل هشام بن سامل اجلواليقّي، وقد زعم هشام بن احلكم أن معبوده جسم ذو حّد 
وهناية وأنه طويل عريض عميق ، وأن طوله مثل عرضه مثل عمقه، وقال: ليس 
نور  اهلل  أن  أيًضا  وزعم  العرض.  جهة  يف  ذهابه  عىل  أزيد  الطول  جهة  يف  ذهابه 
ساطع يتألأل كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة املستديرة من مجيع جوانبها. 
ثم قال قد كان اهلل وال مكان ثم خلق املكان بأن حترك فحدث مكانه بحركته فصار 
فيه ومكانه هو العرش. وأّما هشام بن سامل اجلواليقّي الذي كان مفرًطا يف التجسيم 
والتشبيه فقد زعم أن معبوده عىل صورة اإلنسان ولكنه ليس بلحم وال دم بل هو 
نور ساطع بياًضا، وزعم أنه ذو حواس مخس كحواس اإلنسان، وأن نِصَفه األعىل 
ف ونصفه األسفل ُمْصَمت ـ أي ال جوف له ـ. الفرق بني الفرق، البغدادّي،  جموَّ

 .52 ،48/1
2 ( أتباع مقاتل بن سليامن البلخّي، من رؤوس املشبهة، قال وكيع: »كان كّذاًبا« اهـ. 
وعن أيب حنيفة ريض اهلل عنه قال: »أتانا من املرشق رأيان خبيثان: َجْهم معّطل، 
ومقاتل مشّبه« اهـ. وقال البخارّي: »مقاتل ال شىء ألبتة« اهـ. مات مقاتل سنة 

نيف ومخسني ومائة. سري أعالم النبالء، الذهبي، 201/7. 
فيها  ينتهي  أنه  إال  الصفات  يثبت  بن كرام، كان ممن  أيب عبد اهلل حممد  3 ( أصحاب 
إىل التجسيم والتشبيه. وهم طوائف بلغ عددهم إىل اثنتي عرشة فرقة. وأصوهلا 
ولكل  واهليصمية،  والواحدية  واإلسحاقية  والزرينية  والتونية  العابدية  ستة: 
واحدة منهم رأي. نص أبو عبد اهلل عىل أن معبوده عىل العرش استقراًرا وعىل أنه 
بجهة فوق ذاًتا، وأطلق عليه اسم اجلوهر. ومنهم من قال: إنه عىل بعض أجزاء 
العرش. وقال بعضهم: امتأل العرش به وصار املتأخرون منهم إىل أنه تعاىل بجهة 
فوق وأنه حماذ للعرش، ثم اختلفوا فقالت العابدية: إن بينه وبني العرش من البعد 
واملسافة ما لو قدر مشغواًل باجلواهر التصلت به، وقال حممد بن اهليصم: إن بينه 
وبني العرش بعًدا ال يتناهى وإنه مباِيٌن للعامل بينونة أزلية ونفى التحيز واملحاذاة 
وأثبت الفوقية واملباينة، وأطلق أكثرهم لفظ اجلسم عليه واملقاربون منهم قالوا: 
نعني بكونه جساًم أنه قائم بذاته وهذا هو حد اجلسم عندهم وبنوا عىل هذا أن من 
ُحْكم القائَمنْي بأنفسهام أن يكونا متجاِوَرْين أو متباينني فقىض بعضهم بالتجاور 

مع العرش وحكم بعضهم بالتباين. امللل والنحل، الشهرستاين، 107/1.



147

وقد رّد ابن حجر اهليتمّي)1( عىل من طعن بالشيخ اجلياليّن مما نسبه 
وسامه  الغنية  كتاب  من  عليه  املدسوسة  النسخ  بعض  يف  إليه  البعض 
إلمام  الغينية  يف  وقع  بام  أيًضا  تغرّت  أن  »وإياك  فقال:  الغينية  اهليتمّي 
العارفني وقطب اإلسالم واملسلمني األستاذ عبد القادر اجلياليّن، فإنه 
وكيف  ذلك،  من  بريء  فهو  وإال  منه  اهلل  سينتقم  َمْن  فيها  عليه  دّسه 
وفقه  والّسنة  الكتاب  من  تضّلعه  مع  الواهية  املسألة  هذه  عليه  تروج 
الشافعية واحلنابلة حتى كان يفتي عىل املذهبني، هذا مع ما انضّم لذلك 
من أنَّ اهلل َمنَّ عليه من املعارف واخلوارق الظاهرة والباطنة وما أنبأ عنه 
وما أظهر وتواتر من أحواله، ومنه ما حكاه اليافعّي)2( رمحه اهلل وقال: 
»مما علمناه بالسند الصحيح املتصل أن الشيخ عبد القادر اجلياليّن أكل 
اهلل  فأحياها  إحيائها  يف  اهلل  إىل  ه  توجَّ العظم  غري  يبَق  مل  ملا  ثم  دجاجة 
امتنَّ  إليه وقامت جتري بني يديه كام كانت قبل ذبحها وطبخها، فمن 
م أنه قائل بتلك  ُيتوهَّ ر أو  اهلل عليه بمثل هذه الكرامات الباهرة ُيتصوَّ
اليهود وأمثاهلم ممن استحكم فيه  التي ال يصدر مثلها إال عن  القبائح 

ۈ   زبۈ   يستحيل  وما  وجيوز  له  جيب  وما  وصفاته  باهلل  اجلهل 
ٴۇ  ۋۋرب )النور(« اهـ.

الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمّي، 482/1.  ) 1
أبو  الدين  شهاب  األنصاري،  السعدي  اهليتمي  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  أمحد   
العباس، ت 974هـ، فقيه مرصي ولد يف حملة أيب اهليتم سنة 909هـ، تلقى العلم 
»مبلغ األدب يف  منها:  له تصانيف كثرية،  بمكة سنة 947هـ.  يف األزهر ومات 

فضائل العرب«، و»حتفة املنهاج رشح املنهاج«. األعالم، الزركيل، 234/1.
باحث  مؤرخ  768هـ،  ت  الدين،  عفيف  اليافعي،  عيل  بن  أسعد  بن  اهلل  2 ( عبد 
عدن،  يف  ومنشؤه  مولده  محري،  بن  يافع  إىل  نسبته  اليمن،  شافعية  من  متصوف 
حج سنة 712هـ، فأقام بمكة وتويف هبا. من كتبه: »مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف 
معرفة حوادث األزمان«، و»أسنى املفاخر يف مناقب الشيخ عبد القادر«. األعالم، 

الزركيل، 72/4.
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 قول احلافظ اأبي القا�سم بن ع�ساكر الدم�سقّي
ر�سي اهلل عنه )ت 571هـ(

أتباع  ـ أي  »فإذا وجدوا  القاسم بن عساكر)1(:  أبو  املؤرخ  قال احلافظ 
اإلمام األشعرّي ـ َمن يقول بالتجسيم أو التكييف من املجّسمة واملشّبهة، 
فحينئٍذ  واجلهة،  باحلدود  القائلني  من  املحَدَثات  بصفات  يصفه  من  ولقوا 
يف  ويبالغون  الدليل،  بأوضح  تنــزهيه  وُيثبتون  التأويل  طريق  يسلكون 
التشبيه،  ُظَلِم  يعلم يف  َمن ال  له والتنـزيه خوًفا من وقوع  التقديس  إثبات 
َأِمنُوا من ذلك رأوا أن السكوت أسلم، وَتْرَك اخلوض يف التأويل إال  فإذا 
عند احلاجة َأْحَزم، وما مثاهلم يف ذلك إال مثل الطبيب احلاذق، الذي يداوي 
املريض  عىل  الربودة  َغَلَبة  حتّقق  فإذا  املوافِق،  بالدواء  األدواء  من  داء  كلَّ 
داواه باألدوية احلاّرة ويعاجله باألدوية الباردة عند تيقنه منه بغلبة احلرارة« 
اهـ. فأهل الّسنة واجلامعة يبسطون الكالم يف التنزيه اختصاًرا أو تفصياًل 
الرشعية  الرضورة  تقتضيه  بام  لذلك،  واألفراد  املجتمع  حاجة  بحسب 

للمنفعة العامة واخلاصة.
َلفّي الأ�سبهايّن)2(  قول احلافظ اأبي الطاهر ال�ِسّ

)ت 576هـ(
قال الذهبّي)3( نقاًل عن احلافظ عبد الغنّي أن الّسَلفّي أنشدهم لنفسه: 

تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، ص 388.  ) 1
2 ( أمحد بن حممد بن ِسَلَفة األصبهايّن، صدر الدين، أبو طاهر الّسَلِفّي ت 576هـ، 
حافظ مكثر، له من الكتب: »معجم مشيخة أصبهان«، و»معجم مشيخة بغداد«، 
الزركيل،  األعالم،  والقاهرة«.  مرص  يف  الباهرة  و»الفضائل  السفر«،  و»معجم 

.216 ،215/1
3 (  تاريخ اإلسالم، الذهبّي، 406/1.

حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي شمس الدين أبو عبد اهلل ت 748هـ،   
حافظ مؤرخ تركامين األصل، مولده ووفاته يف دمشق. رحل إىل القاهرة وطاف 
اإلسالم«،=  »دول  تصانيفه:  من  741هـ.  سنة  برصه  وكف  البلدان  من  كثرًيا 
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]الكامل[
ضالال املبنِي  ــّق  احلَ منهِج  عن  مثُلُه واملَعّطُل  املَجّسُم  َضــلَّ 

اإِلْشكاال حاَوُلوا  قد  َمْعرَشٍ  من  ُرُعــوا ال  بنكٍر  أماثلُهم  وأتــى 

األقَواال الَوَرى  عىل  وُيَدّلُسوَن  برأهِيِم األموَر  َيقيسون  َوغَدْوا 

تعاىل ــِه  اإلل وصــِف  يف  حدَّ  قد  الذي احلــدَّ  ُوا  تعدَّ فــاألولــوَن 

ِمثاال ــزَّ  ع اهللُ  ولــيــَس  جساًم  جنِسنا من  بصورٍة  روه  وتصوَّ

مقاال بــاملــقــاِل  ــْح  ــبِ أْق ـــرآِن  ق الـ   يف  جاَء  ما  فعطَّلوا  واآلخروَن 

مناال ُيفيُد  ال  َحشًوا  ورأْوه  وَأَبْوا حديَث املْصَطفى أن يقبلوا

وهكذا هم املجسمة واملعطلة، ضلوا وأضلوا، أما املجسمة فشبهوا اهلل 
بخلقه، وأما املعطلة فأنكروا صفات اهلل.

 قول ال�سيخ العارف باهلل ال�سيد اأحمد الرفاعّي
ر�سي اهلل عنه )ت 578هـ(

عنه  اهلل  ريض  الرفاعّي  أمحد  السيد  باهلل  العارف  الصوفية  إمام  قال 
تعاىل  حّقه  يف  االستواء  معنى  تفسري  من  عقائدكم  »طّهروا  نصه)1(:  ما 
باالستقرار كاستواء األجسام عىل األجسام املستلزم للحلول، تعاىل اهلل عن 
ْفلية واملكان واليد  ذلك. وإياكم والقول بالفوقية ـ أي فوقية الذات ـ والسُّ
والعني باجلارحة، والنـزول باإلتيان واالنتقال، فإن كل ما جاء يف الكتاب 
والّسنة مِمَّا يدل ظاهره عىل ما ُذكر فقد جاء يف الكتاب والّسنة مثله مما يؤيد 

املقصود« اهـ. أي من التنزيه الكيّل هلل عزَّ وجّل.

=و»تاريخ اإلسالم الكبري«، األعالم، الزركيل، 326/5.
الربهان الـمؤيد، أمحد الرفاعّي، ص 17، 18.  ) 1
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وقال ريض اهلل عنه أيًضا ما نصه)1(: »غاية املعرفِة باهلل اإليقاُن بوجوده 
تعاىل بال كيٍف والمكاٍن« اهـ. ومعناه أقىص ما يتوصل إليه العبد يف معرفة 

اهلل أن يعتقد اعتقاًدا جازًما ال شك فيه بوجوده تعاىل بال كيف وال مكان.
فيه  َيّل  وال  شىء  يف  َيّل  ال  ـ  اهلل  أي  ـ  »وأنه  نصه)2(:  ما  أيًضا  وقال 
ه زمان، بل كان قبَل  س عن أن َيُدَّ شىء، تعاىل عن أن يويه مكان، كام تقدَّ

خلق الزمان واملكان وهو اآلن عىل ما عليه كان« اهـ.
هـ  تعاىلـ  املقدار وال حتويه األقطار وال حتيط  وقال أيًضا ما نصه)3(: »ال َيُدُّ
به اجلهات وال تكتنفه السموات وإنه مستٍو عىل العرش عىل الوجه الذي 
ًها عن املامّسة واالستقرار والتمكن  قاله وباملعنى الذي أراده، استواًء منـزَّ
والتحول واالنتقال. ال يمله العرش، بل العرش ومحَلُتُه حممولون بلطف 
قدرته، ومقهورون يف قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شىء إىل تـخوم 
الثرى فوقية ال تزيده قرًبا إىل العرش والسامء، بل هو رفيع الدرجات عن 

العرش، كام أنه رفيع الدرجات عن الثرى« اهـ.
 قول احلافظ اأبي الفرج بن اجلوزّي احلنبلّي

ر�سي اهلل عنه )ت 597هـ(
تكّلم  َمن  »رأيت  اجلوزّي)4(:  بن  الفرج  أبو  احلنبيّل  الفقيه  احلافظ  قال 
بام ال يصلح  ـ يف األصول  احلنابلة  إىل  املنتسبني  ـ أي بعض  من أصحابنا 

حكم الشيخ أحد الرفاعّي الكبري، أمحد الرفاعي، ص 35، 36.  ) 1
الدرة السامية يف معرفة فضائل سلوك الطريقة الرفاعية، أمحد الرفاعي، ص 25،   ) 2

.35
3 (  الدرة السامية يف معرفة فضائل سلوك الطريقة الرفاعية، أمحد الرفاعي، ص 25، 

.35
دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، ص 98، 99.  ) 4
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وانتدب للتصنيف ثالثة أبو عبد اهلل بن حامد)1( وصاحبه القايض)2(، وابن 
مرتبة  إىل  نزلوا  قد  ورأيتهم  املذهب،  هبا  شانوا  كتًبا  فصنّفوا  الزاغويّن)3(، 
العواّم، فحملوا الصفات عىل مقتىض احلّس، فسمعوا أن اهلل سبحانه وتعاىل 
الذات، وعينني  زائًدا عىل  فأثبتوا له صورة ووجًها  آدم عىل صورته  خلق 
السبحات ويدين وأصابع  وفاًم وهَلَوات)4( وأرضاًسا وأضواء لوجهه هي 

من  ـ  اهلل  عبد  أبو  403هـ،  ت  البغدادّي،  مروان  بن  عيّل  بن  حامد  بن  1 ( احلسن 
جمسمة احلنابلة ـ له مصنفات يف الفقه وغريه، منها: »اجلامع يف فقه ابن حنبل«، 
ابن  واألمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم  األجوبة«.  وهتذيب  الدين  أصول  و»رشح 

اجلوزّي،263/7. النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 232/4. 
ويف  ـ.  املجّسم  احلنبيّل  ـ  458هـ،  ت  الفراء  احلسني  بن  حممد  يعىل  أبو  2 ( القايض 
تأويل  »إبطال  كتاب  »ومجع  ترمجته:  يف  الذهبّي  قال   90/18 النبالء  أعالم  سري 
الصفات« فقاموا ـ أي العلامء ـ عليه ملا فيه من الواهي واملوضوع، وجرت أمور 
املأل:  عىل  يعىل  أبو  وقال  املسلمة،  بن  عيل  الوزير  الفريقني  بني  أصلح  ثم  وفتن 
بن  بكر  أبو  احلافظ  قال  اهـ.  كام جاءت«  متر  الصفات  وأخبار  اهلل  »القرآن كالم 
العريّب املالكّي يف كتابه العواصم من القواصم ص209 ما نصه: »أخربين من أثق 
ما  يقول يف  اهلل سبحانه  ُذِكَر  إذا  احلنبيّل كان  يعىل  أبا  القايض  أن  به من مشيختي 
اللحية  ألتزمه إال  الظواهر يف صفاته تعاىل: »ألزموين ما شئتم فإين  ورد من هذه 
والعورة  اللحية  فيه  يعتقد  أن  يستطيع  تبارك وتعاىل ال  اهلل  أي يف  اهـ.  والعورة« 
لكنه يعتقد ما سوامها والعياذ باهلل. مع العلم أن هذا القايض هو غري احلافظ أيب 
يعىل املوصيّل صاحب املسند املشهور. وقال ابن األثري يف كتابه الكامل يف التاريخ 
16/8 ما نصه: »وفيها أنكر العلامء عىل أيب يعىل بن الفراء احلنبيّل ما ضّمنه كتابه 
احلسن  أبو  وحرض  التجسيم،  يعتقد  بأنه  املشعرة  وتعاىل  اهلل سبحانه  صفات  من 
ا  القزوينّي الزاهد بجامع املنصور، وتكلم يف ذلك، تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًّ

كبرًيا« اهـ.
3 ( عيّل بن عبيد اهلل بن نرص بن السّي، ت 527هـ، أبو احلسن بن الزاغويّن ـ من 
جمّسمة احلنابلة ـ من أهل بغداد. األعالم، الزركيل، 310/4. رّد عليه احلافظ ابن 
اجلوزّي وأبطل عقيدته وبنيَّ أهنا ليست عقيدة اإلمام ابن حنبل رمحه اهلل يف كتابه 

»دفع شبه التشبيه بأكف التنــزيه«. 
ابن  العرب،  لسان  اهـ.  احلَلق«  عىل  فة  امُلرْشِ اللحمة  َحلق:  ذي  كّل  من  4 ( »اللَّهاُة 

منظور، مادة ل هـ ا، 258/15. وقد تقّدم.
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ا)1( وإهباًما)2( وصدًرا وفخًذا، وساقني ورجلني، وقالوا: ما  ا وِخنرِصً وكفًّ
سمعنا بذكر الرأس، وقالوا جيوز أن ُيَسَّ وُيَمّس، وُيدين العبد من ذاته، 
وقال بعضهم: ويتنّفس، ثم إهنم ُيرضون العوام بقوهلم: ال كام ُيعقل« اهـ.

وكالمهم هذا يشبه كالم مشّبهة هذا العرص وهم الوهابية ومن كان عىل 
هنجهم من الذين يعتقدون أن اهلل جسم ويعتقدون أن له ساًقا وغرَي ذلك 
يف  رجله  ُيْدِخُل  اهلل  أنَّ  رّصَح  بعضهم   إن  حتى  كفار،  فهم  األعضاء  من 
فال  )ق(  جئرب  ی  ی   ی   ی   ىئ   زبىئ   للنار:  يقال  عندما  جهنم 
  . حترتق رجله من باب أن اخلزنة ال ترضهم النار فكيف ترّض اهلل بزعمه3
عىل  ومتوهًيا  زعمهم  يف  بالّسلف  تشبًها  يقولون  جسم  أنه  اعتقادهم  ومع 
الناس: له وجه ال كالوجوه، وله يد ال كاأليدي إهياًما للناس أهنم عىل ما 
قاله بعض السلف من قوهلم: هلل وجه بال كيف، ويد بال كيف وعني بال 
ال  كيًفا  هلل  بأنَّ  ويرّصحون  الكيف  يعتقدون  ـ  الوهابية  أي  ـ  وهم  كيف، 
نعرفه، لكن للتمويه عىل الناس يقولون لفًظا »بال كيف« وأحياًنا يقولون: 
»عىل ما يليق به« ومرادهم أن اهلل جسم كام قال ابن تيمية)4(: »إن اهلل بقدر 

ص،  ن  خ  مادة  منظور،  ابن  العرب،  لسان  اهـ.  ْغَرى«  الصُّ اإِلصبع   : 1 ( »اخِلنرَصُ
.261/4

2 ( »اإِلهباُم بالكس:ِ من األصابع الُعْظَمى« اهـ. تاج العروس، الزبيدي، 313/31.
3 ( رّد الدارمي عىل برش املرييس، عثامن بن سعيد الدارمي )املجسم(، ص 69.

4 (  أمحد بن عبد احلليم الدمشقّي، ابن تيمية، ولد بحّران سنة 661هـ، ظهرت منه 
بدع كثرية حتى قال احلافظ أبو زرعة العراقّي: »إنه خرق اإلمجاع يف أكثر من ستني 
أكرب من  فيه: »علمه  اهـ. وقال  الفروع«  مسألة، بعضها يف األصول وبعضها يف 
عقله« اهـ. رّد عليه علامء عرصه وبّدعوه وكفروه وأّلفوا يف ذلك كالسبكّي فإنه 
صنّف: »شفاء السقام يف زيارة خري األنام«، و»االعتبار ببقاء اجلنة والنار« يف الرّد 
ُحبِس  ينقض عهوده ومواثيقه حتى  مّرة  استتيب عّدة مرات وكان يف كل  عليه. 
بفتوى من قضاة املذاهب األربعة سنة 726هـ بالقلعة ومات فيها سنة 728هـ.  
املضية،  الدرة  مقدمة   .398/3  ،381/2 الوردي،  ابن  الوردّي،  ابن  تاريخ 
الكامنة،  الدرر  ص179.  خمطوط  الكتبّي،  شاكر  ابن  التواريخ،  عيون  السبكّي. 
=  .77 ص  السخاوّي،  بالتوبيخ،  اإلعالن   .153/1  ،144/1 حجر،   ابن 
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العرش ال أصغر وال أكرب«، ومرة قال: »بقدر العرش بل أعظم منه« اهـ. 
الكبري  تيمية احلافظ  ابن  فالوهابية عىل هذا االعتقاد. وقد نسب ذلك إىل 
ابن  كتب  يف  هذا  ومذكور  حجر)1(،  ابن  احلافظ  مشايخ  شيخ  العالئي 
رسوله  وسنَّة  اهلل  كتاب  يف  »وليس  أيًضا)3(:  تيمية  ابن  قال  وقد  تيمية)2(. 
وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها أنَّه ليس بجسم« اهـ. وقال ابن تيمية 
يف جمموعة فتاويه)4(: »إن اهلل عىل العرش حقيقة ومعنا حقيقة« اهـ. وهذا 
كام  ذلك  بخالف  تعاىل  فاهلل  احللوليني.  يذم  وهو  احللوليني  بعقيدة  شبيه 
قال اإلمام املحّدث ذو النون املرصي: »مهام تصورت ببالك فاهلل بخالف 
غري  ومكان  جهة  يف  متحيز  غري  بموجود  يعرتفون  ال  واملشبهة  ذلك«)5(. 
متحرك وال ساكن ألهنم يقيسون اخلالق عىل املخلوق. يظنون أن الوجود 
ال يصح إال باملكان مع ثبوت وجود اهلل قبل املكان بال مكان، قال رسول 
املكان  قبل  اهلل موجوًدا  كان  أي  غرُيُه«  يكْن شىٌء  اهللُ ومل  »كاَن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)6( 
والزمان وقبل اجلهات الّست والعرش، فاهلل الذي هو موجود قبل املكان 
بال مكان هو موجود بعد وجود املكان بال مكان، فهذا احلديُث دليل عىل 

صحة وجود اهلل قبل املكان وبعد وجود املكان بال مكان. 
الذين  الثالثة  املجسمة  أي  ـ  أخذوا  »وقد  قائاًل:  اجلوزّي  ابن  ويتابع 
ذكرهمـ  بالظاهر يف األسامء والصفات، فسّموها بالصفات تسمية مبتدعة، 

=ذخائر القص، ابن طولون، 66/1، 69. الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمّي، 
480/1. وغريها.

الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمي، 245/1.   ) 1
2 ( منهاج السنة، ابن تيمية، 180/1. التأسيس، ابن تيمية، 151/2.

التأسيس، ابن تيمية، 101/1.  ) 3
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 103/5.  ) 4

م. الرسالة القشريية، القشريّي، ص3. كام تقدَّ  ) 5
املاء،  عىل  عرشه  وكان  باب  اخللق،  بدء  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 6

2699/6، رقم 3019.
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النصوص  إىل  يلتفتوا  ومل  العقل،  من  وال  النقل  من  ذلك  يف  هلم  دليل  ال 
الصارفة عن الظواهر إىل املعاين الواجبة هلل تعاىل، وال إىل إلغاء ما يوجبه 

الظاهر من سامت احلدوث.
ومل يقنعوا أن يقولوا صفة فعل، حتى قالوا صفة ذات)1(، ثم لّما أثبتوا أهنا 
صفات ذات قالوا: ال نحملها عىل توجيه اللغة مثل اليد عىل نعمة وقدرة، 
وجميء وإتيان عىل معنى بّر ولطف، وساق عىل شّدة، بل قالوا نحملها عىل 
إنام  املتعاَرَفة. والظاهر هو املعهود من نعوت اآلدميني، والشىء  ظواهرها 
ُيَْمُل عىل حقيقته إذا أمكن، ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته 
إليهم ويقولون نحن أهل الّسنة وكالمهم رصيح يف التشبيه وقد تبعهم خلق 

من العوام. 
نقل  أنتم أصحاب  يا أصحابنا  فقلُت هلم:  واملتبوَع  التابَع  فقد نصحُت 
مل  ما  أقول  كيف  السياط  حتت  وهو  يقول  حنبل  بن  أمحد  األكرب  وإمامكم 
اكم أن تبتدعوا يف مذهبه ما ليس منه، ثم قلتم يف األحاديث حتمل  يقل فإيَّ
عىل ظاهرها وظاهر القدم اجلارحة فإنه ملا قيل يف عيسى روح اهلل اعتقدت 
النصارى أن هلل صفة هي روح َوَلـَجْت يف مريم، ومن قال استوى بذاته فقد 
أجراه جمرى احلسيات وينبغي أن ال هيمل ما يثبت به األصل وهو العقل، 
األحاديث  نقرأ  قلتم  أنكم  فلو  بالِقَدم،  له  وحكمنا  تعاىل  اهلل  عرفنا  به  ا  فإنَّ
ونسكت ما أنكر عليكم أحد إنام محلكم إّياها عىل الظاهر قبيح فال ُتْدِخلوا 
يف مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه ولقد كسيتم هذا املذهب 

َشْينًا قبيًحا حتى صار ال يقال حنبيل إال جمّسم« اهـ.
ثم قال: »وقد كان أبو حممد التميمّي)2( يقول يف بعض أئمتكم لقد شان 

الرشع جعلوها عىل  الواردة يف  الصفات  تعاىل جسم، وهذه  اهلل  إن  1 ( عىل زعمهم 
احلقيقة، فقالوا نأخذ بالظواهر فإنَّ له يًدا حقيقية كأيدينا ووجًها حقيقيًّا كوجوهنا، 

كذلك يف سائر ما ورد يقولون نأخذ بالظواهر، والعياذ باهلل تعاىل.
2 ( هو رزق اهلل بن عبد الوهاب أبو حممد التميمّي، ت 488هـ، فقيه حنبيّل واعظ، من 
أهل بغداد، كان كبريها وجليلها، قال العليمّي: »كان شيخ أهل العراق يف زمانه«= 
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املذهب شينًا قبيًحا ال ُيغسل إىل يوم القيامة.
أهنم  أحدها:  أوجه،  سبعة  يف  ذكرهتم  الذين  املصنفني  غلط  وقع  وقد 
إضافات وليس كل مضاف صفة  وإنام هي  أخبار صفات  األخبار  سموا 
زبوئ وئ  ۇئ    ۇئۈئرب )احلجر(، وليس  فإنه سبحانه وتعاىل قال: 

هلل صفة تسّمى روًحا، فقد ابتدع من سّمى املضاف صفة)1(« اهـ.
ثم قال بعد ذلك يف الكتاب: »وقال ابن الزاغويّن أيًضا وال بّد أن يكون 
هذا رجل ال  ـ:  ابن اجلوزّي  القائل هو  ـ  قلُت  يعلمها،  لَِذاتِه هناية وغاية 
ده  ر غاية وفصاًل بني اخلالق واملخلوق، فقد حدَّ يدري ما يقول! ألنه إذا َقدَّ
وأقرَّ بأنه جسم، وهو يقول يف كتابه إنه ليس بجوهر ألن اجلوهر ما يتحّيز، 
ثم يثبت له مكاًنا يتحّيز فيه، وهذا كالم جهل من قائله وتشبيه حمض، فام 
عرف هذا الشيخ ما جيب للخالق تعاىل وما يستحيل عليه، فإن وجوده تعاىل 
ليس كوجود اجلواهر واألجسام التي ال بّد هلا من حّيز. والتحت والفوق 
من  أكرب  يكون  أن  املحاِذي  رضورة  وِمن  وحياَذى.  ُيقاَبل  ما  يف  يكون  إنام 
املحاَذى أو أصغر أو مثله، وأن هذا ومثله إنام يكون يف األجسام. وكّل ما 
حياِذي األجسام جيوز أن يمّسها، وما جاز عليه مماّسة األجسام ومباينتها فهو 
حادث، إذ قد ثبت أن الدليل عىل حدوث اجلواهر قبوهلا املامّسة واملباينة. 
فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه، وقد ثبت أن االجتامع واالفرتاق 
من لوازم التحيُّز، واحلقُّ سبحانه وتعاىل ال يوصف بالتحيُّز، ألنه لو كان 
أن  وال جيوز  عنه،  متحّرًكا  أو  يكون ساكنًا يف حّيزه  أن  إما  مل خيل  متحّيًزا 

=اهـ. صنّف »رشح اإلرشاد« يف الفقه و»اخلصال« و»األقسام«. األعالم، الزركيل، 
19/3. قال ابن اجلوزّي يف املنتظم 89/9: »قال ابن عقيل: كان سيَد اجلامعة من 
أصحاب أمحد بيًتا ورياسة وحشمة، أبو حممد التميمّي، وكان أحىل الناس عبارة 
= الذهب،  شذرات  اهـ.  وعًظا«  وأحسنهم  الفتيا،  يف  قلاًم  وأجراهم  النظر،   يف 

=ابن العامد احلنبيّل، 384/2.
1 ( وهي بدعة باطلة ليس هلا مستند لغوي وال رشعي وال عقيل، وتؤدي بقائلها إىل 

التناقض والضالل املبني.
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يوصف بحركة وال سكون وال اجتامع وال افرتاق، ومن جاور أو باين فقد 
تناهى ذاًتا، والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى خمّصًصا« انتهى كالم ابن 

اجلوزّي رمحات اهلل عليه.
ومما قاله ابن اجلوزّي أيًضا)1(: »وذهبت طائفة إىل أن اهلل تعاىل عىل عرشه 
وقد مأله واألشبه أنه مماّس للعرش، والكريّس موضع قدميه، قلت: املامّسة 

إنام تقع بني جسمني« اهـ.
عىل  فحملوها  الظواهر  مع  أقوام  وقف  »وقد  أيًضا)2(:  اهلل  رمحه  وقال 
مقتىض احلّس، فقال بعضهم إن اهلل جسم، تعاىل اهلل عن ذلك، وهذا يلزمه 

أن يكون له كيفية أيًضا، وذلك ينقض القول بالتوحيد.
ومن قول املجّسمة إن اهلل عزَّ وجلَّ جيوز أن ُيمّس ويلمس! فيقال هلم: 
فيجوز عىل قولكم أن يمّس ويلمس وُيعانق! وقال بعضهم إنه جسم هو 

فضاء واألجسام كّلها فيه!!
وربام ختّيل بعض املشّبهة يف رؤية احلق يوم القيامة ما يراه يف األشخاص، 
إليه،  الشوق  يتنّفس من  فرتاه  يزيد حسنه عىل كل حسن،  فيمّثله شخًصا 
الرؤية  ويتذّكر  فيقلق  احلجاب  رفع  ويتصّور  توقه،  فيزداد  الزيادة  ويمثل 
إليِه« فيخايل القرب  أنه »ُيْدين املؤمَن  فيغشى عليه، ويسمع يف احلديث)3( 

دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، ص 135.  ) 1
تلبيس إبليس، ابن اجلوزّي، 107/1.  ) 2

زبىئ  ىئ   تعاىل:  قوله  باب  املظامل،  كتاب قصاص  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 3
ىئ  ی  ی  یرب  168/3. قال بدر الدين العيني يف كتابه عمدة القاري رشح 
املجهول  صيغة  عىل  املؤمَن«  »ُيْدين  »قوله  ه:  نصُّ ما   356/27 البخاري  صحيح 
من الدنو وهو القرب، وهذا متثيل جلعله حتت ظل رمحته يوم القيامة،... والكنف 
والدنو كالمها جمازان الستحالة حقيقتهام عىل اهلل تعاىل، واحلديث من املتشاهبات« 
اهـ. وقال القايض عياض يف كتابه إكامل املعلم رشح صحيح مسلم 134/8 ما 
ه: »الدنو ها هنا دنو كرامة ال دنو مسافة ألّن البارئ سبحانه يف غري مكان، فال  نصُّ
يصح منه دنو مسافة وال بعدها« اهـ. وقال النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم= 
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الذايّت كام جيالس اجلنس، وهذا كّله جهل باملوصوف« اهـ. وهذا دليل عىل 
أن اجلهل باملوصوف ـ وهو هنا اهلل ـ كفر.

والوجه  باليدين  يوصف  احلّق  أن  »اعلم  أيًضا)1(:  عنه  اهلل  ريض  وقال 
وإنام اخلالف  اليد  وليس اخلالف يف  به.  يليق  الذي  الوصف  والعني عىل 
الصورة اجلسمية.  الوجه وإنام اخلالف يف  يف اجلارحة. وليس اخلالف يف 
إىل  يذهبون  فاملعتزلة  احلدقة.  يف  اخلالف  وإنام  العني  يف  اخلالف  وليس 
التعطيل والتمويه، واملشّبهة إىل التمثيل، وأهل السنَّة إىل التنـزيه، واملشبهة 
اليد  أثبتوا  نَّة  السُّ وأهل  الصورة،  وجَه  وبالوجه  اجلارحة،  باليد  أراد  قالوا 
ونفوا اجلارحة، وأثبتوا الوجه ونفوا الصورة، وهذا هو املذهب احلّق« اهـ. 
وقال جزاه اهلل خرًيا)2(: »وأما قول من أراد به اجلارحة فباطل، ألنه لو كان 
يده يد جارحة ووجهه وجه جارحة، لشّبهَته بنفسك، واخلالق سبحانه وتعاىل ال 
يشّبه باملخلوق، وال جيوز عقاًل وال نقاًل، أما العقل فالستحالة ذلك عليه، وأما 
)الشورى(،  ٹٹرب  زبٺٿٿٿٿٹ  فلقوله:  النقل 

وقوله: زبٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿرب )اإلخالص(« اهـ.
وقال أيًضا)3(: »إن نفيت التشبيه يف الظاهر والباطن فمرحًبا بك، وإن مل 
ك التشبيه إىل خالص التوحيد وخالص التنـزيه  يمكنك أن تتخّلص من رَشَ
بجسم  ليس  اهلل  أن  اعتقدت  وإذا  التشبيه،  من  خرٌي  فالتأويل  بالتأويل  إال 
فال يطر ببالك بعد هذا شىء من االحتياج إىل شىء من االستواء بطريق 
االتصال، أو النزول بطريق االنتقال ألّن ذلك من صفات األجسام ال من 
صفات اجلالل، فإن نّزهت عقيدتك عن َدَرن التشبيه والتمثيل، فقد وقع 

=148/9: »املراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان ال دنو مسافة، واهلل تعاىل منّزه 
عن املسافة وقرهبا« اهـ.

جمالس ابن اجلوزّي، ابن اجلوزي، ص6.  ) 1
جمالس ابن اجلوزّي، ابن اجلوزي، ص7.   ) 2

جمالس ابن اجلوزّي، ابن اجلوزي، ص11.  ) 3
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الوفاق وحصل االتفاق« اهـ.
وقال رمحه اهلل)1(: »تأّملت سبب ختليط العقائد، فإذا هو امليل إىل احلّس 
مل  فلاّم  احلّس،  عليهم  غلب  أقواًما  فإّن  احلارض،  عىل  الغائبات  وقياس 
يشاهدوا الصانع جحدوا وجوده، ونسوا أنه قد ظهر بأفعاله)2(، وأن هذه 

األفعال ال بّد هلا من فاعل.
ثم جاء قوم فأثبتوا وجود الصانع ثم قاسوه عىل أحواهلم فشّبهوا حتى 
إن قائلهم يقول يف قوله)3(: »ينـزُل إىل السامِء«: ينتقل، ويستدّل بأن العرب 

ال تعرف النزول إال االنتقال.
وضلَّ خلق كثري يف صفاته، كام ضلَّ خلق يف ذاته، فظنَّ أقوام أنه يتأّثر 
ال  قديمة  تعاىل  صفته  أن  ونسوا  وَيْرض«)4(،  »َيْغَضُب  أنه  سمعوا  حني 

صيد اخلاطر، ابن اجلوزّي، ص326.  ) 1
قامْت  التي  العقليُة  الدالئُل  تعاىل ظاهٌر من حيُث  فاهلل  يدلُّ عليه كلُّ شىٍء،  2 ( أي 
عىل وجوِده وقدرتِه وعلِمه وإرادتِه ألنَّ ما من شىٍء إال وهو يدلُّ داللًة عقليًة عىل 

وجود اهلل سبحانه وتعاىل.
النزول فقد قال: »نزول رمحة ال نزول  التأويل عن اإلمام مالك يف حديث  3 ( ثبت 
نقلة« اهـ. وقال بعض العلامء: واألْوىل أن ُيَْمل عىل نزول امَلَلك بأمر اهلل. رشح 
صحيح مسلم، النووي، 36/6. فقد أخرج النسائّي من حديث أيب هريرة بإسناد 
صحيح عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل ُيْمِهُل حتى إذا مض شطُر الليِل األوُل أمَر منادًيا 
الكربى،  النسائّي  سنن  يف  ورد  احلديث   »... له  فيستجاَب  داٍع  ِمْن  هْل  فينادي 
نا كلَّ  124/6، رقم احلديث 10316. وهذا تفسري للرواية املشهورة: »ينزل ربُّ

ليلٍة إىل السامِء الدنيا فيقوُل هْل ِمْن داٍع فَأستجيَب لُه« ..إلخ.
4 ( قال احلافظ البيهقّي يف كتاب األسامء والصفات 469/2 ما نصه: »املحبة والبغض 
الفعل، فاملحبة عنده بمعنى املدح له  والكراهية عند بعض أصحابنا من صفات 
بإكرام مكتسبه، والبغض والكراهية بمعنى الذم له بإهانة مكتسبه، فإن كان املدح 
اهلل  عبد  الشيخ  وقال  اهـ.  ذاته«  صفات  من  وكالمه  كالمه  فقوُله  بالقول  والذم 
الطحاوية ص 97:  العقيدة  ألفاظ  البهية يف حل  الدرة  كتابه  اهلل يف  اهلرري رمحه 
»جيب إثبات صفة الغضب وصفة الرىض هلل مع تنزهيه تعاىل عن أن يكون غضبه 
ورضاه تأثًرا، بل مها صفتان أزليتان قديمتان أبديتان، أما ما ورد يف احلديث »إنَّ 
اهلل َغِضَب اليوَم غَضًبا ملْ يغَضْب قبَلُه مثَلُه وال يغضُب بعَدُه مثَلُه« فاملراد بذلك آثار 
 الغضب وليس املراد الصفة، ومعناه أن اهلل أعّد يف ذلك اليوم من آثار الغضب =
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يدث منها شىء.
يقنعوا بشىء، فخرج منهم  يعّللون فلم  أفعاله فأخذوا  وضّل خلق يف 

قوم إىل أن نسبوا فعله إىل ضّد احلكمة، تعاىل عن ذلك.
وَمن ُرِزق التوفيق فليحرض قلبه ملِا أقول: اعلم أن ذاته سبحانه ال يشبه 

الذوات، وصفاته ليست كالصفات، وأفعاله ال تقاس بأفعال اخللق.
أما ذاته سبحانه فإّنا ال نعرف ذاًتا إال أن تكون جساًم، وذاك يستدعي 
جوهًرا  يكون  أن  وإما  املؤلِف،  ألنه  ذلك  عن  منـّزه  وهو  تأليف،  سابقة 
فاجلوهر متحّيز وله أمثال، وقد جلَّ عن ذلك، أو َعَرًضا فالَعَرض ال يقوم 

بنفسه بل بغريه، وقد تعاىل عن ذلك.
فإذا أثبتنا ذاًتا قدياًم خارًجا عام ُيعرف، فليعلم أن الصفات تابعة لذلك 
الذات، فال جيوز لنا أن نقيس شيًئا منها عىل ما نفعله ونفهمه، بل نؤمن به 

ونسّلم به« اهـ.
وقال ابن اجلوزي)1(: »قال ابن حامد املجسم: االستواء مماسته وصفة 
بعض  أي  ـ  أصحابنا  من  طائفة  ذهب  وقد  قال:  القعود،  به  واملراد  لذاته 
املنتسبني إىل احلنابلة ـ إىل أن اهلل عّز وجّل عىل عرشه ما مأله وأنه يقعد نبيَّه 

معه عىل العرش.
والعجب من قول هذا ـ أي ابن حامد املجّسم ـ ما نحن جمسمة، وهو 
تشبيه حمض، تعاىل اهلل عّز وجّل عن املحل واحليز الستغنائه عنهام، وألن 
ذلك مستحيل يف حقه عّز وجّل، وألن املحل واحليز من لوازم األجرام، 
من  األجرام  ألن  ذلك  عن  منزه  وتعاىل  سبحانه  وهو  ذلك،  يف  نزاع  وال 
صفات احلَدث، وهو عّز وجّل منزه عن ذلك رشًعا وعقال، بل هو أزيل مل 

ُيْسَبْق بعدم بخالف احلادث.

=ما مل يسبق قبل ذلك وال يفعل بعد ذلك ما هو أشّد، منه ألّن اهلل تعاىل شاء أن 
يصل ذلك اليوم من آثار الغضب منتهى اآلثار« اهـ.

دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزي، ص128.  ) 1
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ومن املعلوم أن االستواء إذا كان بمعنى االستقرار والقعود ال بد فيه من 
م، وما  املامسة، واملامسة إنام تقع بني جسمني أو ِجرمني، والقائل هبذا شبَّه وجسَّ

أبقى يف التجسيم والتشبيه بقية، كام أبطل داللة زبٺٿٿٿٿ 
ٹ ٹٹرب )الشورى(« اهـ.

وقال أيًضا)1(: »وكل من قاس صفة اخلالق عىل صفات املخلوقني خرج إىل 
الكفر، فإن املجسمة دخلوا يف ذلك ألنم حلوا أوصافه عىل ما يعقلون« اهـ.

ل حال بني إرسائيل رآهم قد أمروا بقول ِحطَّة فقالوا  وقال)2(: »ومن تأمَّ
ألن  التغفيل  أعظم  من  وهذا  والتجسيم،  التشبيه  مذهبهم  ومن  حنطة... 

اجلسم مؤلَّف، وال بد للمؤلَّف من مؤلِف ـ بكس الالم املشدّدة ـ« اهـ.
 قول ابن هبة اهلل)3( رحمه اهلل )ت 599هـ(

 يف كتابه الذي قّدمه
لل�سلطان �سالح الدين الأيوبّي ر�سي اهلل عنه )ت 589هـ(

م اإلماُم تاج الدين بن هبة احلموّي)4( للسلطان صالح الدين أرجوزًة  قدَّ
يف العقيدة قال يف مطلعها: ]الرجز[

النارِص الغازي صالِح الديِن ــنِي األم لِْلَمِلِك  مجعُتها 

يف  للطالب  العقيدة  هذه  بتحفيظ  أمر  الدين  صالح  السلطان  إن  ثم 
املدارس الصالحية وأمر املؤذنني بقراءهتا قبل صالة الفجر.

صيد اخلاطر، ابن اجلوزي، ص256.  ) 1
التبصة، ابن اجلوزي، 491/1.  ) 2

ا متكّلاًم، أشعريَّ العقيدة،  3 ( حممد بن هبة اهلل احلموّي، تاج الّدين، كان فقيًها نحويًّ
إماًما من أئمة املسلمني، إليه مرجع أهل الديار املرصية يف فتاوهيم، وله نظم كثري، 
منه أرجوزة سامها: »حدائق الفصول وجواهر األصول« صنّفها للسلطان صالح 
طبقات  هجرية.   570 سنة  نظمها  النظم  عذبة  يانعة  ا  جدًّ حسنة  وهي  الدين، 

الشافعية الكربى، السبكّي، 195/4. 
العقيدة الصالحية، ابن هبة احلموّي، ص 60، 61.   ) 4
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ومما فيها يف تنزيه اهلل تعاىل)1(: ]الرجز[
ــٍص بــِعــْلــِم ــِص ـــٍف خم ـــؤلِ ُم جسِم لكّل  إْذ  بجسٍم  ليَس 

ومما فيها أيًضا قوله)2(: ]الرجز[
واإلخالِص بالتوحيِد  وُفــْزَت  اخلــالِص ــَج  هَنَ أصْبَت  اعلْم 

القرآِن يف  جــاَء  قد  ما  ُيْثبُِت  بالرمحِن ــُن  ــؤِم ي الـــذي  أن 

والتشبيِه التعطيِل  َسنَِن  َعن  والتنـزيِه الصفاِت  سائِر  ِمْن 

حتريِف وال  فــيــِه  ــى  أت لِـــــام  تكييِف وال  جتسيٍم  غــرِي  من 

عنها ــلَّ  وض ــِق  احل ــِن  ع زاَغ  منها شيًئا  ــَف  كــيَّ ــْن  َم ــإنَّ  ف

املختاِر املصطفى  النبّي  عِن  األخباِر يف  ــاَء  ج ما  وهكذا 

وعىل هذا املعتقد كان السلطان صالح الدين األيويّب ريض اهلل عنه، وكان 
له اعتناء خاص بنرش عقيدة اإلمام األشعرّي رمحه اهلل فقد ذكر السيوطّي ما 
نصه)3(: »فلـام َويَل صالح الدين بن أيوب َأَمَر الـمؤذنني يف وقت التسبيح 
أن يعلنوا بذكر العقيدة األشعرية، فوّظف الـمؤّذنني عىل ذكرها كل ليلة إىل 

وقتنا هذا« اهـ. أي إىل وقت السيوطّي الـمتوف سنة 911هـ.
ومما جاء يف هذه الرسالة)4(: ]الرجز[)5(

تشبيِه عن  اهللُ  تعاىل  ــْطــٌر)5(  ُق َيِْويـه الَ  الَعالـِم  َوَصانِـُع 

العقيدة الصالحية، ابن هبة احلموّي، ص 60، 61.  ) 1
العقيدة الصالحية، ابن هبة احلموّي، ص64، 65.  ) 2

الوسائل إىل مسامرة األوائل، السيوطّي، ص15.   ) 3
حدائق الفصول وجواهر األصول، ابن هبة اهلل، ص10.   ) 4

5 ( قال الشيخ عبد اهلل اهلرري رمحه اهلل يف بعض دروسه: »القطر اجلهة« اهـ.
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كانا مــا  عــىل  اآلَن  وحكُمُه  َمَكانا َوالَ  َمــْوُجــوًدا  َكــاَن  َقْد 

ــاِن ــزم ِ ال ــريُّ ــغ ـــْن ت وَعــــزَّ َع الـمَكـاِن َعِن  َجلَّ  ُسْبَحاَنُه 

الــُعــُلــّو بجهِة  ــُه  ــصَّ خ َمــن  الُغُلـّو يف  َوَزاَد  َغــال  َفــَقــْد 

املاِء فــوَق  والعرِش  مبِدَعَها  اَمِء السَّ يف  انَِع  الصَّ َوَحـــرَصَ 

زا جوَّ ما  يف  التشبيِه  ذو  ضلَّ  قد  التََّحيُّــَزا ــِه  ــَذاتِ لِ ــوا  ــُت ــَب َوَأْث

َز عىل اهلل والعياذ  نعم ضل ذو التشبيه وكفر باهلل العظيم يف ما قال وَجوَّ
باهلل.

 قول الإمام الفقيه الأ�سوّل فخر الدين الرازّي
رحمه اهلل )ت 606هـ(

قال اإلمام األصويّل فخر الدين الرازّي)1( يف وصف اهلل تعاىل: »ال جيوز 
أن يكون املراد من العظيم العظمة باجلّثة وكرب اجلسم ألّن ذلك يقتيض كونه 
مؤلًَّفا من األجزاء واألبعاض، وذلك ضدُّ قوله:زبٱ  ٻ  ٻ  ٻٻرب 

)اإلخالص(« اهـ.
ما  )املائدة(  ۇئجخرب  ۇئ   زبوئ   تعاىل:  قوله  تفسري  يف  وقال 
ه)2(: »واعلم أن الكالم يف هذه اآلية من املهاّمت، فإن اآليات الكثرية  نصُّ
يف القرآن ناطقة بإثبات اليد، فتارة املذكور هو اليد من غري بيان العدد، قال 
تعاىل: زبپ  پ  پ  ڀڀڤرب )الفتح(، وتارة بإثبات اليدين هلل تعاىل، 

منها هذه اآلية املذكورة سابًقا، ومنها قوله تعاىل إلبليس امللعون: زبۋ ۋ  
تعاىل:  قال  األيدي،  بإثبات  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېېائرب )ص(، وتارة 
ڀڀرب  ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ  
عضو  إهنا  املجّسمة:  وهم  طائفة  قالت  فنقول:  هذا  عرفت  وإذا  )يس(، 

مفاتيح الغيب، الرازّي، 144/27.  ) 1

مفاتيح الغيب، الرازّي، 395/12.  ) 2
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زبوئ  وئ   تعاىل:  بقوله  أحد، واحتّجوا عليه  كّل  جساميّن كام يف حّق 
جئ   ی   یی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ  
تعاىل  أنه  االستدالل عندهم  )األعراف(، وجه  حئ  مئ  ىئيئحترب 
مل  فلو  أهنا ليس هلا شىء من هذه األعضاء،  إهلية األصنام ألجل  قدح يف 
وجب  ذلك  بطل  ولّما  إهلًا،  كونه  يف  القدح  لزم  األعضاء  هذه  هلل  حتصل 
العضو،  هلذا  موضوع  اليد  اسم  وأيًضا  قالوا:  له،  األعضاء  هذه  إثبات 
َفَحْمُلُه عىل شىء آخر َتْرك للغة، وإنه ال جيوز. واعلم أن الكالم يف إبطال 
هذا القول مبنّي عىل أنه تعاىل ليس بجسم، والدليل عليه أن اجلسم ال ينفك 
عن احلركة والسكون ومها حمَدثان، وما ال ينفك عن املحَدث فهو حمَدث، 
وألن كل جسم متناه يف املقدار، وكل ما كان متناهًيا يف املقدار فهو حمَدث. 
وألن كل جسم مؤلَّف من األجزاء، وكل ما كان قاباًل للرتكيب واالنحالل 
فهو  كذلك  كان  ما  وكل  ويؤّلفه،  يرّكبه  ما  إىل  افتقر  كذلك  كان  ما  وكل 
حمَدث، فثبت هبذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعاىل جسام، فيمتنع أن تكون يده 

عضًوا جسامنيًّا« اهـ.
وهذا ما عليه املسلمون من أوهلم إىل آخرهم، وهو تنـزيه اهلل تعاىل عن 

مشاهبة اخللق ولو بصفة من الصفات. 
ًفا، فكان امتناعه عن  ًبا مؤلَّ وقال)1(: »ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه مركَّ
ب امتناًعا عن جمرد هذا اللفظ مع كونه معتقًدا  إطالق لفظ املؤلَّف واملركَّ
تعاىل  كونه  اعتقدوا  أهنم  ألجل  اجلسم  لفظ  أطلقوا  إنام  أهنم  فثبت  ملعناه، 
ا يف اجلهات، فثبت أن امتناعهم عن هذا الكالم ملحض  عريًضا عميًقا ممتدًّ

ًفا« اهـ. ًبا مؤلَّ التقّية واخلوف، وإال فهم يعتقدون كونه تعاىل مركَّ
وقال كذلك)2(: »املجسمة كفار ألهنم اعتقدوا أن كل ما ال يكون متحيًزا 
وال يف جهة ليس بموجود، ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو حمَدث، وخالقه 

أساس التقديس، الرازي، ص65.  ) 1
معامل أصول الدين، الرازي، ص138.  ) 2
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هو  الذي  الشىء  ذات  نَفوا  فاملجسمة  وال يف جهة.  بمتحيز  ليس  موجود 
اإلله، فيلزمهم الكفر« اهـ.

وقال)1(: »فاخلالف بني املجّسم واملوحد ليس يف الصفة بل يف الذات، 
فصح يف املجّسم أنه ال يؤمن باهلل« اهـ.

وقال أيًضا: »إّن اعتقاد أن اهلل جالس عىل العرش أو كائن يف الّسامء فيه 
تشبيه اهلل بخلقه« اهـ.

وهذا ترصيح منه رمحه اهلل عىل إمجاع األمة عىل أّن اهلل ليس جساًم وعىل 
كفر املجّسم.

 قول الإمام فخر الدين بن ع�ساكر)2( رحمه اهلل
)ت 620هـ(

الفخر بن عساكر)4(:  أقّره  ما  ناقاًل  اهلل  الّسبكّي)3( رمحه  الّدين  تاج  قال 
»اعلم أرشدنا اهلل وإياك أنه جيب عىل كّل مكلَّف أن يعلم أن اهلل عزَّ وجلَّ 

مفاتيح الغيب، الرازي، 24/16.  ) 1
أبو  الكبري  اإلمام  الشيخ  الدمشقّي  اهلل  هبة  بن  احلسن  بن  حممد  بن  الرمحن  2 ( عبد 
منصور فخر الدين بن عساكر، ت 620هـ، شيخ الشافعية بالشام. ولد سنة مخس 
وزّوجه  النيسابورّي،  الدين  قطب  الشيخ  عىل  بدمشق  ه  وتفقَّ ومخسامئة  ومخسني 
القاسم  أيب  الكبري  احلافظ  اإلمامني  يه  عمَّ من  احلديث  واستولدها، وسمع  بابنته 
يف  تصانيف  وله  والقدس،  ودمشق  بمكة  وحّدث  ومجاعة،  اهلل  هبة  والصائن 
الفقه واحلديث وغريمها. وكان إماًما صاحلًا قانًتا عابًدا ورًعا كثري الذكر. طبقات 

الشافعية الكربى، السبكّي، 175/8، 185.
الدين  تاج  نرص  أبو  771هـ،  ت  السبكّي،  الكايف  عبد  بن  عيّل  بن  الوهاب  3 ( عبد 
قايض القضاة، املؤرخ الفقيه. ولد يف القاهرة، وانتقل إىل دمشق مع والده العالمة 
أعامِل  من  َسبك  إىل  نسبته  هبا.  وتويف  فسكنها  السبكّي،  الدين  تقّي  األصويّل 
املنوفية بمرَص، وكان طلق اللسان، قوّي احلجة. من تصانيفه: »طبقات الشافعية 
الكربى«، و»معيد النعم ومبيد النقم«، و»مجع اجلوامع يف أصول الفقه«، و»األشباه 

والنظائر«. األعالم، الزركيل، 4/ 145، 148.
طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 186/8.  ) 4
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 ، العلويَّ والسفيلَّ والعرَش والكريسَّ بأرسه،  العامل  واحد يف ملكه، خلق 
والسموات واألرَض وما فيهام وما بينهام، مجيُع اخلالئق مقهورون بقدرته، 
ال تتحرك ذرٌة إال بإذنه، ليس معه ُمدّبٌر يف اخللق وال رشيك يف امللك، حيٌّ 
شىٌء  عليه  خيفى  ال  والشهادة،  الغيِب  عامل  نوٌم،  وال  ِسنٌة  تأخذه  ال  قّيوم 
ورقة  من  تسقُط  وما  والبحر،  الرَب  يف  ما  يعلُم  السامء،  يف  وال  األرض  يف 
إال يعلمها، وال حبة يف ظلامت األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب 
مبني. أحاط بكل شىء علاًم وأحىص كل شىء عدًدا، فّعاٌل ملا يريد، قادر 
عىل ما يشاء، له امللُك وله الِغنى، وله العز والبقاء، وله احلكم والقضاء، 
وله األسامء احلسنى، ال دافع ملا قىض، وال مانع ملا أعطى، يفعل يف ملكه 
ليس  عقاًبا،  خياف  وال  ثواًبا  يرجو  ال  يشاء.  بام  خلقه  يف  ويكم  يريد،  ما 
منه  نقمة  منه فضٌل وكل  نعمة  عليه حكم، وكل  ـ وال  يلزمه  ـ  عليه حق 
قبل  له  ليس  قبل اخللق،  ُيسألون. موجود  يفعل وهم  ُيسأل عام  عدٌل، ال 
وال بعد، وال فوق وال حتت، وال يمني وال شامل، وال أمام وال خلف، وال 
كلٌّ وال بعض. وال يقال متى كان وال أين كان وال كيف، كان وال مكان، 
ص باملكان، وال  بالزمان، وال يتخصَّ يتقيَّد  الزمان، ال  ن األكوان ودبَّر  كوَّ
ص  يشغله شأن عن شأن، وال يلحقه وهم، وال يكتنفه عقل)1(، وال يتخصَّ
ر يف الوهم)4(، وال يتكيَّف يف  بالذهن)2(، وال يتمّثل يف النفس)3(، وال ُيَتصوَّ

واْكَتنَُفوُه  وَتَكنَُّفوُه  اجلانب،  بفتحتني:  والَكنَُف  وبابه نرص،  1 ( »َكنََفُه حاطه وصانه، 
وَكنَُّفوُه َتكنِيًفا: أحاطوا به« اهـ. خمتار الصحاح، الرازي، مادة ك ن ف، 586/1. 

أي ال حتيط باهلل العقول.
ْحُم،  ُة والشَّ ُك، والُقوَّ 2 ( »الّذْهُن بالكس: الَفْهُم والَعْقُل وِحْفُظ الَقْلِب والِفْطنَُة، وُيَرَّ
ج: أْذهاٌن« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ذ هـ ن، ص1547. اهلل ال 

يّده زمان وال مكان وال يتصور يف األذهان، تنزه عن مشاهبة املخلوقني.
3 ( »َمثََّل له كذا متثِياًل إذا صّور له مثاله بالكتابة أو غريها، والتِْمَثاُل: الصورة واجلمع 
التَّاَمثِيُل« اهـ. خمتار الصحاح، الرازي، مادة م ث ل، 642/1. ليس هلل مثيل فال 

تستطيع النفس أن تتصّوره.
 4 ( »الصورة: الشكل، وقد صّوره صورة حسنة فتصّور: تشكل. وتستعمل الصورة=
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العقل)1(، ال تلحقه األوهام واألفكار، زبٺٿٿٿٿ ٹ 
ٹٹرب )الشـورى(«اهـ.

وأنّوه أن هذه الرسالة فيها ذكر عقيدة أهل الّسنة واجلامعة خمترصة 
جامعة مناقضة لعقيدة أدعياء السلفية زوًرا، موضحة لعقيدة األشاعرة 
التي هي عقيدة الصحابة رضوان اهلل عليهم وعقيدة من تبعهم بإحسان 
صالح  احلافظ  عليها  أثنى  عظيمة  رسالة  وهي  وخلف،  سلف  من 
761هـ  سنة  املتوف  اهلل  رمحه  العالئّي)2(  َكيَكلدي  بن  خليل  الدين 
وسامها العقيدة املرشدة وقال: »هذه العقيدة املرشدة جرى قائلها عىل 
العظيم«  العيّل  به  ه  َنزَّ ما  يف  وأصاب  املستقيم،  والعقد  القويم  املنهاج 
تسميتها  يف  ووافقه  طبقاته)3(،  يف  السبكّي  الدين  تاج  ذلك  نقل  اهـ. 

= بمعنى النوع والصفة، ومنه احلديث: »أتاين الليلة ريب تبارك وتعاىل يف أحسن 
يف  النهاية  يف  األثري  ابن  وقال   .)3233 رقم   ،366/5 الرتمذّي،  )رواه  صورة« 
ظاهرها،  عىل  العرب  كالم  يف  ترد  »الصورة   :122/3 واألثر،  احلديث  غريب 
كذا  الفعل  صورة  يقال:  صفته،  معنى  وعىل  وهيئته،  الشىء  حقيقة  معنى  وعىل 
وكذا أي هيئته، وصورة األمر كذا أي صفته، فيكون املراد بام جاء يف احلديث أنه 
أتاه يف أحسن صفة، وجيوز أن يعود املعنى إىل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أي أتاين ريب وأنا يف أحسن 
أو هيئتها وصفتها،  إن شئت ظاهرها  الصورة كلها عليه،  صورة، وجترى معاين 
ا كبرًيا«  فأما إطالق ظاهر الصورة عىل اهلل عّز وجّل فال، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

بيدّي، مادة ص و ر، 358/12. اهـ. تاج العروس، الزَّ
1 ( »قال األزهرّي عن كيف: الغالب فيه أن يكون استفهاًما عن األحوال« اهـ. تاج 
أو  يكّيفه  أن  العقل  يقدر  أي ال  مادة ك ي ف، 349/24.  بيدّي،  الزَّ العروس، 

يتصّوره ألن اهلل ال صورة له وال كيف.
فاضل  حمّدث  الدين  صالح  الدمشقي،  العالئي  اهلل  عبد  كيكلدي  بن  خليل   ) 2
عاش وولد وتعلم يف دمشق، ورحل رحلة طويلة ثم أقام يف القدس مدرًسا يف 
الصالحية سنة 731 هـ وتويف هبا سنة 761هـ. من كتبه: »املجموع املذهب 
الزركيل،  األعالم،  املختار«.  أعامل  يف  و»األربعون  املذهب«،  قواعد  من 

.321/2
طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 186/8.  ) 3
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بالعقيدة املرشدة وساقها بكاملها، وقال يف آخرها ما نصه: »هذا آخر 
نّة  العقيدة وليس فيها ما ينكره سني« اهـ. أي هي مما أمجع عليه أهل السُّ

واجلامعة.
 قول الأ�سوّل �سيف الدين الآمدّي)1( رحمه اهلل

)ت 631هـ(
إىل  »فانظر  الذي كان من علامء األصول)2(:  الدين اآلمدّي  قال سيف 
والتزم  التجسيم،  خوف  التعطيل  بعضهم  التزم  كيف  الطائفتني  هاتني 
بعضهم التجسيم خوف التعطيل، ولسان احلال ينشد عىل لسان الفريقني 

ويعرّب عن حال اجلمعني: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پپ  ڀ  ڀ  ڀڄرب )البقرة(« اهـ.

التشبيه وبيان ما ال جيوز  الثانية: يف إبطال  أيًضا)3(: »القاعدة  وقال 
عىل اهلل تعاىل: معتقد أهل احلّق أن البارئ ال يشبه شيًئا من احلادثات، 
وال يامثله شىء من الكائنات، بل هو بذاته ُمنَفرٌد عن مجيع املخلوقات، 
وال  الكائنات،  حتّله  وال  َعَرض،  وال  جسم  وال  بجوهر  ليس  وأنه 
َقْبَل  ٌل ال  متازجه احلادثات، وال له مكان يويه، وال زمان هو فيه، أوَّ
له، وآِخٌر ال َبعَد له زبٺٿٿٿٿ ٹ ٹٹرب 

)الشـورى(« اهـ.

1 ( عيّل بن حممد بن سامل التغلبّي أبو احلسن سيف الدين، ت 631هـ، أصويّل باحث، 
الفالسفة،  ومذهب  والتعطيل  العقيدة  فساد  إليه  ونسبوا  املجّسمة  بعض  حسده 
مصنًّفا،  عرشين  نحو  له  هبا.  فتويف  دمشق  إىل  ومنها  محاة  إىل  مستخفًيا  فخرج 
منها: »اإلحكام يف أصول األحكام«، و»أبكار األفكار يف علم الكالم«، و»لباب 

األلباب«. األعالم، الزركيل، 332/4.
غاية املرام يف علم الكالم، سيف الدين اآلمدّي، ص 112.   ) 2
غاية املرام يف علم الكالم، سيف الدين اآلمدّي، ص 179.  ) 3
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 قول املحّدث اأحمد بن عمر القرطبّي)1(
ِهم �سرح م�سلم )ت 656هـ( �ساحب كتاب املُفنْ

قال احلافظ ابن حجر العسقاليّن)2(: »وقال القرطبّي يف املفهم ملا أشكل 
ا جاء إىل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  من تلخيص كتاب مسلم: »عن عبد اهلل أّن هيوديًّ
اموات عىل إِصبٍع واألََرِضنَي عىل إِصَبع واجلباَل  يا حمّمُد، إِنَّ اهلل يمِسُك السَّ
املِلُك،  أنا  يقوُل  ثمَّ  إصَبٍع  عىل  واخلالئَق  إصبٍع  عىل  جر  والشَّ إصَبع  عىل 

ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ   قرَأ  ثمَّ  نواِجُذه  بدْت  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول  فَضِحك 
ٻڍرب )األنعام(. قوله »إن اهلل يمسك« إىل آخر احلديث، هذا كّله 
قول اليهودّي وهم يعتقدون التجسيم وأن اهلل شخص ذو جوارح كام يعتقد 
غالُة املشبهة من هذه األمة، وَضِحُك النبّي ملسو هيلع هللا ىلص إنام هو للتعّجب من جهل 
اليهودّي، وهلذا قرأ عند ذلك: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڍرب )األنعام( 

أي: ما عرفوه حقَّ معرفته وال عظَّموه حقَّ تعظيمه.
له«  »وتصديًقا  زاد:  من  وأما  قة،  املحقَّ الصحيحة  هي  الرواية  فهذه 
فليست بشىء، فإهنا من قول الراوي وهي باطلة ألّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ال يصّدق 
املحال، وهذه األوصاف يف حّق اهلل حمال، إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح 
كان كواحٍد منّا فكان جيب له من االفتقار واحلدوث والنقص والعجز ما 
جيب لنا، ولو كان كذلك الستحال أن يكون إهلًا، إذ لو جازت اإلهلية ملن 

هذه صفته لصّحت للدّجال، وهو حمال، فاملفيض إليه كذب.
فقول اليهودّي كذب وحمال، ولذلك أنزل اهلل يف الرّد عليه: زبٱ  ٻ  
فظّن  جهله،  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  تعّجب  وإنام  )األنعام(،  ٻڍرب  ٻ   ٻ  

فقيه  656هـ،  ت  القرطبّي،  األنصارّي  العباس  أبو  إبراهيم،  بن  عمر  بن  1 ( أمحد 
مالكّي، من رجال احلديث. يعرف بابن املزين، كان مدرًسا باإلسكندرية وتويف 
هبا. ومولده بقرطبة. من كتبه: »املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم« رشح 
»اختصار  كتاب  بفاس  القرويني  يف  وله  مسلم.  اختصار  يف  تصنيفه  من  كتاًبا  به 

صحيح البخارّي«. األعالم، الزركيل، 186/1.
فتح الباري، ابن حجر، 398/13.  ) 2
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الراوي أن ذلك التعّجب تصديق، وليس كذلك.
إصبعنِي  بنَي  كلَّها  آدَم  بني  قلوَب  »إنَّ  حديث)1(:  صّح  قد  قيل:  فإن 
الصادق  الكالم  يف  هذا  مثل  جاءنا  إذا  أنه  فاجلواب  الرحِن«،  أصابِع  مْن 
تأّولناه أو توّقفنا فيه إىل أن يتبنّي وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لرضورة 
صدق من دّلت املعجزة عىل صدقه، وأما إذا جاء عىل لسان من جيوز عليه 
بالكذب والتحريف،  الكذب، بل عىل لسان من أخرب الصادق عن نوعه 

كّذبناه وقّبحناه.
يف  له  تصديًقا  ذلك  يكن  مل  بتصديقه  رّصح  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  أن  سّلمنا  لو  ثم 
بأن ظاهره غري  نبّيه، ونقطع  نقله من كتابه عن  الذي  اللفظ  املعنى، بل يف 

مراد« اهـ.
قول العز بن عبد ال�سالم )ت 660هـ(

السلف  »ومذهب  السالم)2(:  عبد  بن  العزيز  عبد  الفقيه  الشيخ  قال 
املبتدعة  مجيع  وكذلك  والتشبيه،  التجسيم  دون  والتنـزيه  التوحيد  هو  إنام 

يزعمون أنم عىل مذهب السلف، فهم كام قال القائل: ]الوافر[
بــذاكــا ــم  ــرُّ هل ــِق ُت ــىل ال  ــي ول ـــاَل ليىل ــون ِوص ع ــدَّ َي وُكـــلٌّ 

تباكى ــْن  ممَّ َبَكى  ــْن  َم  َ ــنيَّ ــَب َت ُخدوٍد يف  دموٌع  اشَتَبَهْت  إذا 

أو  والتشبيه  التجسيم  يعتقدون  أهنم  السلف  عىل  عى  ُيدَّ وكيف 
يسكتون عند ظهور البدع وخيالفون قول اهلل تعاىل: زبگ  گ  گ  
گڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱرب )البقرة(، وقوله: زبٱ ٻ ٻ 
عمران(،  )آل  ڀٹرب  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦڦرب  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  تعاىل:زبٹ  وقوله 

صحيح مسلم، مسلم، كتاب القدر، باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء،   ) 1
 .204 /6

رسائل التوحيد، العز بن عبد السالم، ص 17.  ) 2
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)النحل(، والعلامء ورثة األنبياء عليهم السالم فيجب عليهم من البيان ما 
جيب عىل األنبياء عليهم السالم، وقال تعاىل: زبڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ ں ںڻڻڻ  ڻ  ۀۀرب )آل 
عمران(. وأنكُر املنَكرات التجسيم والتشبيه)1(، وأفضل املعروف التوحيد 
والتنـزيه، وإنام سكت السلف قبل ظهور البدع، فورّب السامء ذات الرجع، 

اهلل  وجود  إنكار  أي  التعطيل  كفر  هو  الكفر  أشّد  فإن  املنكرات،  أنكر  من  1 ( أي 
التحذير منه كتاب  املطلقة، ومما جيب  والعياذ باهلل، وكفر احللول، وكفر الوحدة 
تستعمله مجاعة من النساء املبتدعات مكتوب عليه اسم »مزامري داود«، وهو عبارة 
عن جمموعة قصائد شعرية يتوي عىل كلامت كفرية منها: كل ما هتواه موجود يف 

ذات اهلل.
لكن أنا أدنى وأنت األكرب. ومنها:  اثنان نحن ويف احلقيقة واحد    
ما الكون إال القيوم احلّي. ومنها هذه اجلملة: دع طـرق الَغْي فالدنيا يفّ   

وهذه العبارات منها ما هو رصيح بالقول بالوحدة املطلقة، وهي بزعمهم أن اهلل   
وبعضها رصيح يف احللول أي حلول اهلل يف األجسام، تعاىل اهلل عن  مجلة العامل، 
ليَّة  ذلك، وكلتا العقيدتني ضد التوحيد، إذ التوحيد هو إفراد اهلل تعاىل بالِقدم واألَوَّ
والعبادة كام قال اإلمام اجلنيد ريض اهلل عنه: »التوحيد إفراد القديم من املحَدث« 
اهـ.فتح الباري، ابن حجر، 124/7. وقوله هذا فيه إبطال عقيديَتْ وحدة الوجود 
ديوان  يف  احلّي«  القيوم  إال  الكون  »ما  الكلمة:  هذه  بوجود  يغرت  وال  واحللول. 
الشيخ عبد الغنّي النابليّس أو ديوان الشيخ حميي الدين بن عريّب فهام بريئان منها 
ومن مثلها ألهنام من أكابر املوّحدين املنـّزهني، فقد قال الشيخ عبد الغنّي يف بيان 
كفر التشبيه وأنه يكفر من اعتقد واحدة منها ما نصه: »أو أنه ـ أي اهلل ـ له احللول 
يف شىء من األشياء أو يف مجيع األشياء، أو أنه متَِّحد بشىء من األشياء أو بجميع 
األشياء، أو أن األشياء منحّلة منه أو شىء منه، ومجيع ذلك كفر رصيح والعياذ 
باهلل، وسببه اجلهل بمعرفة األمر عىل ما هو عليه« اهـ. وكيف ُينسب إليه هذا وهو 

القائل يف منظومته يف التوحيد: ]الرجز[
بأنُه ال جوهٌر وال َعَرْض اهـ. معرفُة اهلل عليَك ُتفرتْض      

مذهب  تفشى  وقد  أهله.  من  هو  وال  التوحيد  يعرف  مل  ذلك  بخالف  قال  فمن   
احللول يف هذا العرص لدى زنادقة املتصوفة، ومن أبرزهم اليرشطية وهم طائفة 
الدين  نور  عيل  شيخهم  عن  انحرفوا  وقد  الشاذلية،  للطريقة  باألصل  تنتسب 
كرامات األولياء«  الذي حّذر منهم يف حياته كام ذكر صاحب »جامع  اليرشطي 
يوسف النبهاين يف ترمجته، والطريقة الشاذلية احلّقة بريئة من هذه العقائد الفاسدة.
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ا ظهرت، فقمعوها أتّم  واألرض ذات الصدع، لقد تشّمر السلف للبدع لمَّ
واجلربية  واجلهمية  القدرية  عىل  وا  فردُّ ْدع،  الرَّ أشّد  أهلها  وردعوا  القمع، 

وغريهم من أهل البدع، فجاهدوا يف اهلل حقَّ جهاده.
والسنان،  بالسيف  ورضب  والبيان،  باجلدل  رضب  رضبان:  واجلهاد 
البدع،  أهل  من  وغريهم  احلشوية  جمادلة  بني  الفرق  فام  شعري!  فليت 

زبڤ  ڤ  ڤ  ڤ   لوال خبث الضامئر وسوء اعتقاد يف السائر 
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچڇرب )النساء(.

وإذا ُسئل أحدهم عن مسألة من مسائل احلشو، أمر بالسكوت عن ذلك، 
وإذا ُسئل عن غري احلشو من البدع أجاب فيه باحلق، ولوال ما انطوى عليه 
باطنه من التجسيم والتشبيه، ألجاب يف مسائل احلشو بالتوحيد والتنـزيه، 

ة أينام ُثِقفوا زبىبيب   بت عليها الذلَّ ومل تزل هذه الطائفة املبتِدعة قد رُضِ
جت  حت  خت  متىتيت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  محجخرب 
 )املائدة(، ال تلوح هلم فرصة إال طاروا إليها، وال فتنة إال أكبُّوا عليها، وأمحد
نسبوه  مما  اهلل  إىل  برءاء  السلف  علامء  وسائر  أصحابه  وفضالء  حنبل  ابن 

م بعُضه. إليهم واختلفوا عليهم« اهـ. وقد تقدَّ
وما ُيعزى لعز الدين بن عبد السالم يف كتاب »القواعد« من عدم تكفري 
املجسمة الذين يثبتون وجود اهلل يف جهة فوق ال اعتداد به، ألنه خيالف ما 
قاله إمام املذهب بل إمام املسلمني حممد بن إدريس الشافعي ريض اهلل عنه، 
وعز الدين بن عبد السالم من متأخري الشافعية1، عىل أّننا ال نعتقد فيه أنه 

الوجوه،  أصحاب  أعالها  مراتب،  ثالث  الشافعي  اإلمام  إىل  املنتسبون  فائدة:   ) 1
تليهم مرتبة أخرى هي  الذين يستنبطون من كالم اإلمام ما مل ينص عليه،  وهم 
مرتبة أصحاب الرتجيح، وهم الذين يرجحون قواًل عىل قول للشافعي إذا كان 
للشافعي يف املسألة قوالن، أو يرجحون وجًها عىل وجه من الوجوه التي استنبطها 
أصحاب الشافعي الذين فوقهم. ثم تيل هذه املرتبة النََّقَلُة وهؤالء ليس هلم ترجيح 

وال استنباط، إنام غاية أمرهم أهنم ينقلون ما قاله اإلمام أو ما قاله أصحابه.
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قال هذا. كيف ال يكّفر املجّسمة وهم ُيكّفرون مجيَع األمة اإلسالمية، فهم 
رصًيا،  جتسياًم  جيّسمون  املشبهة  وهؤالء  واملاتريدية.  األشاعرة  يكفرون 
العرش بال كيف، وله وجه  استواء عىل  قالوا يف بعض احلاالت: هلل  وإن 
وعني ويد بال كيف. لكن هم يعتقدون الكيف، لكن يقولون ذلك ليومهوا 
الناس أهنم مع السلف الذين قالوا هذا القول، وشأهنم أهنم ال ُيرّصحون 
دائاًم بالتجسيم، ويوكلون األمر إىل تالمذهتم يف كتب تنرش وفيها السموم 
مثل كتاب اسمه: »إثبات احلد هلل وبأنه قاعد وجالس عىل عرشه«، للمدعو 

حممد الدشتي)ت665هـ(.  وبرتك حتذير املشايخ منهم اتسعوا وانترشوا.
ولسنا  املجتهدين،  من  وأمثاله  املجتهد  الشافعي  لإلمام  مقلدون  نحن 
مقلدين ملن خالفهم، فاملخالفون كالمهم ساقط كالعدم، وهذا يف الفقهيات 

وأمور املعامالت، فكيف يف العقيدة.
من  وغريه  الشافعي  مرتبة  يف  ملن  يكون  فهو  املطلق  االجتهاد  أما 

املجتهدين، ونحن نعطي كل مرتبة ما جيوز هلا.
ثم لو كان اهلل تعاىل جساًم الستحال عليه سبحانه أن خيلق اجلسم. ولو 
كان يصح يف العقل أن يكون اخلالق جساًم لصحت األلوهية للشمس، فامذا 
يقول هذا املجّسم لو قيل له: أنت تقول: اهلل جسم، فكيف ال تصح عىل 
موجب قولِك األلوهية للشمس، مع أن الشمس جسم كبري حسن املنظر، 

كثري النفع.
بأّي جواب سريّد املجسم املعتقد أن اهلل متحّيز يف جهة فوق عىل الذي 
الشمس  عابد  بل  عقليًّا،  دلياًل  يملك  ال  وهو  الشمس،  بألوهية  يقول 
سيسكته كام تقّدم، يقول له عابد الشمس: أنا أقول الشمس هي اإلله ألهنا 
جسم كبري كثري النفع، تنفع البرش والنبات واهلواء. أما معبودك الذي تزعم 
أنه خالق العامل وتزعم أنه جسم قاعد عىل العرش، فليس مشاَهًدا لك وال 
أعبدها  أنا  التي  الشمس  له منفعة مشاَهدة، فكيف ال تستحق  لنا، وليس 
أن تكون اإلله ويستحق الذي تقول إنه جسم قاعد عىل العرش أن يكون 
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اإلله؟. فلن يكون عند املجّسم جواب. فإن قال: قال اهلل كذا وكذا، قال 
ما  دلياًل عقليًّا عىل صحة  أريد منك  بكتابك،  أؤمن  أنا ال  الشمس:  عابد 

تقوله وعىل بطالن دين عبادة الشمس، هنا ينقطع املجسم.
والكمية  واملقدار  املكان  يف  والتحيز  اجلسمية  عن  تعاىل  هلل  املنّزه  أما 
واحلجم وكل صفات اجلسم فيقول لعابد الشمس: معبودي أنا هو الذي 
تصح له األلوهية ألنه ال يشبه شيًئا من خلقه، ال جيوز عليه التغري كام جيوز 
وإىل  يدّبرها  من  إىل  وحتتاج  وغروب،  طلوع  هلا  فالشمس  الشمس،  عىل 
من خيصصها هبذه الصفات التي فيها بدل غريها، ألنه ال يصح يف العقل 
عىل  نفسها  جعلت  هي  تكون  أن  يصح  ال  نفسها،  خلقت  هي  تكون  أن 
هذا الشكل اخلاص من االستدارة، وعىل هذا احلجم، وعىل هذا املقدار، 
فالعقل ال يصحح وجود شىء من األشياء من األجسام واألعراض إال 
بإجياد موِجد ليس جساًم وليس متحيًزا يف جهة من اجلهات. وهذا املوجود 
اخلالق للشمس ولغريها هو اهلل، عرفنا وجوده بالعقل، وعرفنا اسمه بطريق 

م. األنبياء املؤيَّدين باملعجزات عليهم الصالة وأتّم التسليم. كام تقدَّ
السالم:  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عّز  الشيخ  »قال  السبكّي)1(:  وقال 
ر، وال جوهر حمدود مقّدر، وال يشبه شيًئا،  »ليس ـ أي اهلل ـ بجسم مصوَّ
وال يشبهه شىء، وال حتيط به اجلهات، وال تكتنفه األرضون وال السموات، 

ن املكان ودّبر الزمان، وهو اآلن عىل ما عليه كان« اهـ. كان قبل أن كوَّ
)ت 671هـ( قول املف�ّسر حممد بن اأحمد القرطبّي املالكّي رحمه اهلل

قال املفّس حممد بن أمحد القرطبّي يف تفسريه)2(: »وقيل: إتيان اهلل تعاىل 
جميئه لفصل القضاء بني خلقه يف موقف القيامة كام قال تعاىل: زبى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئرب )الفجر(، وليس جميئه تعاىل حركة وال انتقااًل وال 

طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، ترمجة العّز بن عبد السالم، 219/8.  ) 1
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبّي، 129/7.  ) 2
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والذي عليه  أو جوهًرا.  اجلائي جساًم  إذا كان  يكون  إنام  زوااًل، ألّن ذلك 
يكّيفون ألنه  وال  يقولون: جييء وينزل ويأيت  السنّة أهنم  أئمة أهل  مجهور 
زبٺ ٿ  ٿٿٿٹ  ٹٹرب )الشورى(« اهـ. وقال 
املسلمني  اعتقاد  أما  املسلمني:  اعتقاد  األول:  »الفصل  أيًضا)1(:  القرطبّي 
ع، عىل معنى أنه مل  فهو أن كل موجود سوى اهلل تعاىل فهو حُمَْدث خملوق خُمرَْتَ
يكن موجوًدا ثم صار موجوًدا، وأنَّ له حمِدًثا موجوًدا قديام ال يشبه شيًئا من 
املوجودات احلادثة بل يتعاىل عن شبهها من كل وجه، فليس بجسم وال حيل 
يف األجسام، وال جوهر وال حيّل يف اجلواهر، وال عرض وال حتّله األعراض.  
وأنه إله واحد ال رشيك له يف فعله، وال نظري له يف ذاته وَطْولِه)2(، ال ينبغي 
له الصاحبة وال الولد، ومل يكن له من خلقه كفًؤا أحد، وأنه عامل قادر مريد 
حّي، موصوف بصفات الكامل من السمع والبرص والكالم وغري ذلك مما 
يكون كاماًل يف حّقه، وأنه منّزه عن صفات النقص والقصور، وأنه يفعل يف 
ملكه ما يريد، ويكم يف خلقه بام يشاء، ال يفتقر إىل شىء، وإليه يفتقر كل 
شىء، وبيده ملك كل مجاد وحّي، ال جيب عليه ملخلوق حق ـ أي ال حق 
يلزمه ـ، وجتب حقوقه عىل اخللق، ال يتوّجه عليه متى وال أين وال لِـَم وال 

كيف فال يقال: متى ُوِجد وال أين ُوِجد وال كيف هو وال لِـَم فعل زبوئ 
وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئرب )األنبياء(« اهـ.

وقال رمحه اهلل تعاىل أيًضا)3(: »وال جيوز أن حيمل هذا وما أشبهه مما جاء 
يف القرآن واخلرب عىل وجه االنتقال واحلركة والزوال ألن ذلك من صفات 
األجرام واألجسام، تعاىل اهلل الكبري املتعال ذو اجلالل واإلكرام عن مماثلة 

ا كبرًيا« اهـ. األجسام علوًّ

اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام، القرطبّي، ص 440.  ) 1
َتعاىَل:  َقولُه  َعُة.  والسَّ واْلِغنَى،  واْلُقْدَرُة،  اْلَفْضُل،  اِئَلُة:  والطَّ والطَّاِئُل،  2 ( »والطَّْوُل، 
چڄ  ڄڄ  ڃ ڃڃ  ڃچچچ )غافر(، أي ِذي الُقْدَرِة، وقيَل: ِذي الَفْضِل وامَلّن« 

بيدّي. مادة ط و ل، 395/29. اهـ. تاج العروس، الزَّ
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبّي، 28/3.  ) 3
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املجسمة  فعلته  كام  املتشابه  ظواهر  العتقاد  طلًبا  »أو  القرطبّي)1(:  قال 
أن  اعتقدوا  حتى  اجلسمية،  ظاهره  مما  والّسنة  الكتاب  يف  ما  مجعوا  الذين 
وجنب  ويد  وعني  وجه  ذات  رة  مصوَّ وصورة  م  جمسَّ جسم  تعاىل  البارئ 

وِرجل وإصبع« اهـ.
احلديث  رشح  يف  والصفات)2(  األسامء  كتاب  يف  البيهقّي  أورد  وقد 
العلامء  بعض  أقوال  )احلديَث(  صورة«  يف  اهللُ  »َيأتيِهُم  فيه  الذي  الطويل 
فقال: »فهذا حديث قد رواه البخارّي يف الصحيح عن أيب اليامن دون ذكر 
الصورة عن الزهرّي عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الصورة، وأخرجه أيًضا 
من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهرّي، ورواه مسلم بن احلجاج عن عبد 
اهلل بن عبد الرمحن الدارمّي عن أيب اليامن نحو حديث إبراهيم بن سعد عن 
الزهرّي عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الصورة، وأخرجاه من حديث عطاء 
بن يسار عن أيب سعيد اخلدرّي، إال أن يف حديثه)3(: »يف أْدنى صورٍة مَن 

التي رَأْوُه فيها«.
احلديث  هذا  تفسري  يف  اهلل  رمحه  اخلطايّب  سليامن  أبو  الشيخ  تكلم  وقد 
وتأويله بام فيه الكفاية، فقال: »وأما قوله: »فيأتيهم اهلل« إىل متام الفصل فإنَّ 
هذا موضع يتاج الكالم فيه إىل تأويل وختريج، وليس ذلك من أجل أننا 
ننكر رؤية اهلل سبحانه بل ُنثبِتها، وال من أجل أّنا ندفع ما جاء يف الكتاب 
ويف أخبار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك املجيء واإلتيان، غري أّنا ال ُنكّيف ذلك 
من  ذلك  فإن  وإتياهنا،  األشخاص  كمجيء  وانتقااًل  حركة  نجعله  وال 

ا كبرًيا. نعوت الَحَدث، وتعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
وجيب أن تعلم أن الرؤية التي هي ثواب لألولياء وكرامة هلم يف اجلنة 
غري هذه الرؤية املذكورة يف مقامهم يوم القيامة. واحتج بحديث صهيب 

تفسري القرطبي، القرطبي، 14/4.  ) 1
األسامء والصفات، البيهقي، ص374.  ) 2

صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإليامن، باب معرفة طريق الرؤية، 112/1.  ) 3
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يف الرؤية بعد دخوهلم اجلنة، وإنام تعريضهم هلذه الرؤية امتحان من اهلل عّز 
الشمَس والقمَر  َعَبَد  َعَبَد اهلل وبني من  التمييز بني من  يقع هبا  وجّل هلم، 
والطواغيت، فيتبع كل من الفريقني معبوده، وليس ننكر أن يكون االمتحان 
إذ ذاك يعد قائاًم، وحكمه عىل اخللق جارًيا، حتى يفرغ من احلساب ويقع 
احلقائق،  ت  حقَّ إذا  ينقطع  ثم  والعقاب،  الثواب  من  يستحقونه  بام  اجلزاء 

واستقرت أمور العباد قرارها« اهـ.
رؤيته  يشهدهم  أنه  إياهم  هذا  يف  اهلل  إتيان  معنى  »وختريج  قال)1(:  ثم 
يف  برؤيته  اعرتافهم  كان  كام  ِعياًنا،  اآلخرة  يف  له  معرفتهم  فتكون  ليثبتوه 
إتيان  بمنزلة  يكن  مل  أن  بعد  الرؤية  طروء  ويكون  واستدالاًل،  علاًم  الدنيا 
اآليت من حيث مل يكونوا شاهدوه فيه. قيل: ويشبه أن يكون، واهلل أعلم، 
إنام حجبهم عن حتقيق الرؤية يف الَكّرة األوىل حتى قالوا: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا، من أجل من معهم من املنافقني الذين ال يستحقون الرؤية وهم 
عن رهبم حمجوبون، فلام متيزوا عنهم ارتفع احلجاب ـ أي املعنوّي ـ فقالوا 
أنت رّبنا« اهـ. ثم قال)2(: »وأما ذكر الصورة يف هذه القصة  عندما رأوه: 
نا ليس بذي صورة وال  فإنَّ الذي جيب علينا وعىل كل مسلم أن يعلَمُه أنَّ ربَّ
وقد  منفية،  اهلل وعن صفاته  الكيفية، وهي عن  تقتيض  الصورة  فإنَّ  هيئة، 
يتأول معناها عىل وجهني، أحدمها: أن تكون الصورة بمعنى الصفة، كقول 
القائل: صورة هذا األمر كذا وكذا، يريد صفته، فتوضع الصورة موضع 

الصفة.
والوجه اآلخر: أن املذكور من املعبودات يف أول احلديث إنام هي صور 
وأجسام كالّشمس والقمر والطواغيت ونحوها، ثم ملا عطف عليها ذكر اهلل 
سبحانه خرج الكالم فيه عىل نوع من املطابقة فقيل: »َيْأتيِهُم اهللُ يف صورِة 
كذا« إذ كانت املذكورات قبله صوًرا وأجساًما، وقد يمل آخر الكالم عىل 

األسامء والصفات، البيهقي، ص374.  ) 1

األسامء والصفات، البيهقي، ص374.  ) 2
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أوله يف اللفظ ويعطف بأحد االسمني عىل اآلخر. واملعنيان متباينان وهو 
كثري يف كالمهم، كالعمَرْين واألسوَدْين والعرَصْين، ومثله يف الكالم كثري. 
وممّا يؤّكد الّتأويل األّول هو أّن معنى الّصورة الّصفة قوله من رواية عطاء 
فيها«  َرَأْوُه  التي  مَن  أدنى صورٍة  اهللُ يف  يسار عن أيب سعيد: »فَيأتيِهُم  ابن 
وهم مل يكونوا رأوه قط قبل ذلك، فعلمت أن املعنى يف ذلك الصفة التي 
عرفوه هبا، وقد تكون الرؤية بمعنى العلم، كقوله: زبڤ  ڤ  ڄرب 
)البقرة( أي َعّلْمنا. قال أبو سليامن: ومن الواجب يف هذا الباب أن نعلم أن 
مثل هذه األلفاظ التي تستشنعها النفوس إنام خرجت عىل سعة جمال كالم 
الرواة من  الصحابة وأكثر  لغاهتا، وأن مذهب كثري من  العرب ومصارف 
أهل النقل االجتهاد يف أداء املعنى دون مراعاة أعيان األلفاظ، وكل منهم 
أهل  لغته، وعىل  البيان من  فهمه وعادة  يرويه عىل حسب معرفته ومقدار 
العلم أن يلزموا أحسن الظن هبم، وأن يسنوا التأين ملعرفة معاين ما رووه، 
وأن ينزلوا كل شىء منه منزلة مثله يف ما تقتضيه أحكام الّدين ومعانيها، عىل 
أنك ال جتد بحمد اهلل وَمنّه شيًئا صحت به الرواية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال وله 

تأويل حيتمله وجه الكالم، ومعنى ال يستحيل يف عقل أو معرفة« اهـ.
زبېئ  ېئ  ىئ  ىئ   تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  عند  أيًضا)1(  القرطبّي  وقال 
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئرب )ق( ما نصه: »وقيل: ُينْطُِق اهللُ الناَر حتى 
تقول هذا كام تنطق اجلوارح، وهذا أصح عىل ما بيَّناه يف سورة الفرقان. ويف 
صحيح مسلم والبخارّي والرتمذّي عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تزاُل جهنُم ُيْلَقى فيها وتقوُل: هْل ِمْن مزيٍد، حتى َيَضَع 
ِة فيها َقَدَمُه فَينْـَزوي بعُضها إىل بعٍض)2(، وتقوُل: قٍط قٍط...« لفظ  ربُّ العزَّ

اجلامع ألحكام القرآن، القرطبّي، 18/17، 19.  ) 1
2 ( قال الشيخ املحدث عبد اهلل اهلرري رمحه اهلل يف بعض دروسه: »ينضم بعضها إىل 
بعض« اهـ. وقال ابن بطَّال: »قال النرض بن شميل: الَقَدم هاهنا هم الكفار الذين 
سبق يف علم اهلل أهنم من أهل النار وإنه متأل النار هبم حتى ينزوي بعضها إىل بعض 

من املأل لتضايق أهلها« اهـ. رشح صحيح البخاري، ابن بطال، 412/10.
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تبارك وتعاىل  اهللُ  مسلم)1(. ويف رواية أخرى من حديث أيب هريرة: »قاَل 
أْنِت  إنَّام  للنَّاِر:  ِعبادي، وقاَل  بِك من أشاُء من  أنِت َرحتي أرحُم  لِلجنَِّة: 
فأّما  ملُؤها،  منهام  واحدٍة  ولُِكّل  ِعبادي،  من  أشاُء  مْن  بِك  ُأَعّذُب  عذاٌب 
النَّاُر فال متتلُئ حتَّى َيَضَع ِرجَلُه فتقوُل: قٍط َقٍط َقٍط، فهنالك متتلُِئ وُيزَوى 
لفظ  أحًدا...«  َخلِقِه  ِمْن  ـ  وجلَّ  عزَّ  ـ  اهللُ  َيظلُِم  وال  بعٍض،  إىل  بعضها 
البخارّي)2(. قال علامؤنا رمحهم اهلل: أما معنى الَقَدم هنا فهم قوم يقّدمهم 
اهلل إىل النار، وقد سبق يف علمه أهنم من أهل النار. وكذلك الِرْجل وهو 
العدد الكثري من الناس وغريهم، يقال: رأيت ِرْجاًل من الناس وِرْجاًل من 

جراد، قال الشاعر: ]الطويل[
أرُجُل الَياَمننِْيَ  احلّي  مَن  إليِهْم  َفَمرَّ بنا ِرْجٌل مَن الناِس وانزوى

أْحَفُل بالعداوِة  نزاٍر  ابنَْي  عىل  ومِحْــرَيٍ وُعْكٍل  خلٍم  من  قبائُل 

»ما يف  ويبنّي هذا املعنى ما روي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال: 
الناِر بيٌت وال سلسلٌة وال ِمْقَمٌع)3( وال تابوٌت إال وعليِه اسُم صاِحبِِه، فكلُّ 
استوف  فإذا  اسَمُه وصفَتُه،  َعَرَف  قد  الذي  ينتظُر صاحَبُه  اخلََزَنِة  واحٍد من 
قٍط  اخلََزَنة:  قال  أحد،  منهم  يبق  ومل  ينتظُرُه  وما  به  أمر  ما  منُهْم  واحٍد  كلُّ 
َمْن  عىل  جهنُم  تنـزِوي  وحينئٍذ  ـ،  اكتفينا  اكتفينا  أي  ـ  حسُبنا  حسُبنا  قٍط، 
فيها، وتنطبُق إْذ ملْ يبَق أحٌد َينتظرُ« اهـ. فعرّب عن ذلك اجلمع املنتظر بالّرْجل 
السالم:  عليه  قوله  معنى  يف  شميل)4(  بن  النرض  »وقال  قال:  ثم  والَقَدم«. 

الضعفاء،  يدخلها  واجلنة  اجلبارون  يدخلها  النار  باب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 1
.158/8

ی   ی   ی   چی   قوله:  باب  التفسري،  كتاب  البخارّي،  البخارّي،  صحيح   ) 2
جئچ )ق(، 173/6.

ة«  3 ( »املِْقَمُع واملِْقَمعُة: ما ُقِمَع به، واملقمعة: ِسياٌط تعمل من حديد رؤوسها ُمْعَوجَّ
اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ق م ع، 294/8.

األعالم  أحد  احلسن  أبو  التميمي،  املازين  يزيد  بن  خرشة  بن  شميل  بن  4 ( النرض 
بمعرفة أيام العرب ورواية احلديث وفقه اللغة. ولد بمرو )من بالد خراسان(= 
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»حتَّى يضَع اجلبَّاُر فيها َقَدَمُه« أي َمْن َسَبَق يف علمه أنه من أهل النار« اهـ. 
اآلثار)1(: »قوله:  األنوار عىل صحاح  كتابه مشارق  القايض عياض يف  قال 
هلا  اهلل  خلقهم  الذين  اجلبابرة  أحد  هو  قيل:  قَدَمُه«  فيها  اجلبَّاُر  يضَع  حتَّى 
مهم اهلل تعاىل هلا أو  فكانت تنتظره، وقيل: اجلبار هنا اهلل تعاىل وَقَدُمُه َقْوٌم قدَّ
م يف سابق علمه أنه سيخلقهم هلا وهذا تأويل احلسن البرصي)2( كام جاء  تقدَّ
يف كتاب التوحيد من البخاري »وأنَّ اهلل ُينِْشُئ للناِر َمْن يشاُء فُيْلَقْوَن فيها«. 
وقال أيًضا: »وقيل: معناه يقهرها بقدرته حتى تسكن، يقال: وطئنا بني فالن 

إذا قهرناهم وأذللناهم« اهـ.
 قول احلافظ الفقيه حميي الدين النووّي)3( رحمه اهلل

)ت 676هـ(
التي  صورتِِه  غرِي  صورة  يف  اهلل  »فيأتيِهُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  »قوله  النووّي)4(:  قال 
ُكْم، فيقولوَن: نعوُذ باهلل ِمنْك، هذا مكاُننَا حتى يأتَينَا  يعرفوَن فيقوُل: أنا ربُّ
أنا  فيقوُل:  َيعرفوَن  التي  ُصوَرتِِه  اهللُ يف  فيأتيِهُم  نا عرفناُه  ربُّ فإذا جاَء  نا،  ربُّ

السالح«.  و»كتاب  »الصفات«،  كتبه:  من  بمرو.  تويف  البرصة،  إىل  =وانتقل 
األعالم، الزركيل، 33/8.

مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، القايض عياض، 268/1.  ) 1
2 ( احلسن بن يسار البرصّي، ت110هـ، أبو سعيد من كبار التابعني، كان إمام أهل 
عنه،  اهلل  ريض  طالب  أيب  بن  عيّل  كنف  يف  شّب  زمنه.  يف  األمة  وحرب  البرصة، 
ميزان االعتدال، الذهبّي، 1/  ُنَعيم، 131/2.  أبو  حلية األولياء،  أخباره كثرية. 

245. األعالم، الزركيل، 226/2، 227.  
مة  عالَّ الدين،  حميي  زكريا،  أبو  676هـ،  ت  الشافعّي،  النووّي،  رشف  بن  3 ( ييى 
بالفقه واحلديث. مولده ووفاته يف نوا من قرى حوران بسورية وإليها نسبته. تعلم 
يف دمشق، وأقام هبا زمنًا طوياًل. من كتبه: »هتذيب األسامء واللغات«، و»منهاج 
الطالبني«، و»املنهاج يف رشح صحيح مسلم«، و»رياض الصاحلني من كالم سيد 
املرسلني«، و»املقاصد« رسالة يف التوحيد. طبقات الشافعية، السبكّي، 165/5. 

األعالم، الزركيل، 149/8، 150. 
رشح مسلم، النووّي، 323/1، رقم 267.  ) 4
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نا فيتبعوَنُه«. ربُّكْم، فيقولوَن: أنَت ربُّ
قولني:  الصفات  وآيات  الصفات  أحاديث  يف  العلم  ألهل  أنَّ  اعلم 
معناها،  ُيتكلم يف  أنه ال  كلهم)1(  أو  السلف  أحدمها: وهو مذهب معظم 
بل يقولون: جيب علينا أن نؤمن هبا ونعتقد هلا معنى يليق بجالل اهلل تعاىل 
منزه عن  تعاىل ليس كمثله شىء وأنه  اهلل  أن  اعتقادنا اجلازم  وعظمته مع 
وهذا  املخلوق،  صفات  سائر  وعن  جهة  يف  والتحيز  واالنتقال  التجسم 
املتكلمني، واختاره مجاعة من حمققيهم وهو  القول هو مذهب مجاعة من 
أسلم. والقول الثاين: وهو مذهب معظم املتكلمني أهنا تتأول عىل ما يليق 
يكون  بأن  أهله  من  كان  ملن  تأويلها  يسوغ  وإنام  مواقعها،  حسب  هبا عىل 
عارًفا بلسان العرب وقواعد األصول والفروع ذا رياضة يف العلم، فعىل هذا 
املذهب يقال يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فيأتيِهُم اهلل« إنَّ اإلتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، 

1 ( قد ثبت عن العلامء أن السلف أّولوا تأوياًل تفصيليًّا، وإن كان هو عادة اخلََلف، 
َلف وأكابرهم كابن عباس ريض اهلل عنهام من  فقد ثبت عن غري واحد من أئمة السَّ
الصحابة، وجماهد تلميذ ابن عباس من التابعني، واإلمام أمحد ممن جاء بعدهم، 
م. أما ابن عباس فقد قال احلافظ ابن حجر يف  وكذلك البخارّي وغريه. وقد تقدَّ
فتح الباري رشح صحيح البخاري 428/13: »وأما الساق فجاء عن ابن عباس 
األمر،  من  شدة  عن  قال:  )القلم(  حصحطچ  مس   خس   چحس   تعاىل:  قوله  يف 

والعرب تقول: قامت احلرب عىل ساق إذا اشتدت، ومنه: ]الرجز[
وقامِت احلرُب بنا عىل ساْق َقْد َسنَّ أصحاُبَك رضَب االعناْق   

وجاء عن أيب موسى األشعرّي  يف تفسريها: عن نور عظيم، قال ابن فورك: معناه   
ما يتجدد للمؤمنني من الفوائد واأللطاف، وقال اخلطايّب: هتيَّب كثري من الشيوخ 
اخلوض يف معنى الساق، ومعنى قول ابن عباس: أن اهلل يكشف عن قدرته التي 
منهام  كٌل  بسندين  ابن عباس  املذكور عن  األثر  البيهقّي  الشدة، وأسند  تظهر هبا 
الرجز  الشعر، وذكر  فابتغوه من  القرآن  إذا خفي عليكم شىء من  حسٌن وزاد: 
املشار إليه، وأنشد اخلطايّب يف إطالق الساق عىل األمر الشديد: يف َسنٍَة َقْد َكَشَفْت 
َعْن َساِقَها« اهـ. وأما جماهد فقال احلافظ البيهقّي يف األسامء والصفات، 107/2: 
بن  حممد  العباس  أبو  ثنا  قاال:  القايض  بكر  وأبو  احلافظ  اهلل  عبد  أبو  »وأخربنا 
يعقوب، حدثنا احلسن بن عيل بن عفان، ثنا أبو أسامة، عن النرض، عن جماهد يف 
قوله عّز وجّل: زبگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱرب )البقرة(، قال: ِقبلُة اهلل، 

فأينام كنت يف رشق أو غرب فال توجهن إال إليها« اهـ.
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ألن العادة أنَّ َمْن غاب عن غريه ال يمكنه رؤيته إال باإلتيان، فعربَّ باإلتيان 
ه  واملجيء هنا عن الرؤية جماًزا، وقيل: اإلتيان فِْعٌل من أفعال اهلل تعاىل سامَّ

إتياًنا، وقيل: املراد »يأتيِهُم اهلل« أي: يأتيهم بعض مالئكة اهلل« اهـ.
فاملراد  َيعِرُفوَن«  التي  صورتِِه  يف  اهللُ  »فيأتيِهُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  »وأما  قال:  ثم 
بالصورة هنا الصفة، ومعناه: فيتجىلَّ اهلل سبحانه وتعاىل هلم عىل الصفة التي 
رؤية  هلم  مت  تقدَّ تكن  مل  وإن  بصفته  عرفوه  وإنام  هبا،  ويعرفونه  يعلموهنا 
أنه  علموا  وقد  خملوقاته،  من  شيًئا  يشبه  ال  يرونه  ألهنم  وتعاىل  سبحانه  له 
ربنا«، وإنام  فيقولون: »أنت  أنه رهبم  فيعلمون  يشبه شيًئا من خملوقاته،  ال 
ذكر  م  تقدَّ فإنه  الكالم،  وملجانسة  إياها  ملشاهبتها  الصفة  عن  بالصورة  عربَّ 

الصورة.
هذه  تكون  أن  يتمل  اخلطايّب:  فقال  منَك«  باهلل  »نعوُذ  قوهلم:  وأما 
االستعاذة من املنافقني خاصة، وأنكر القايض عياض هذا وقال: ال يصح 
أن تكون من قول املنافقني وال يستقيم الكالم به، وهذا الذي قاله القايض 
هو الصواب، ولفظ احلديث مرّصح به أو ظاهر فيه وإنام استعاذوا منه ملا 
»فيتبعونه« فمعناه  مناه من كوهنم رأوا ِسامِت املخلوق. وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  قدَّ
يتبعون أمره إياهم بذهاهبم إىل اجلنة، أو يتبعون مالئكته الذين يذهبون هبم 
التنزيه ونفي التشبيه  إىل اجلنة. واهلل أعلم« اهـ. وكالم احلافظ النووّي يف 

كثري منثور يف رشحه عىل مسلم وغريه من كتبه.
قول املف�ّسر البي�ساوّي رحمه اهلل )ت 685هـ(

أنه  بالقواطع  ثبت  لّما  البيضاوّي:  الشيخ  »وقال  حجر)1(:  ابن  قال 
سبحانه منـّزه عن اجلسمية والتحيُّز، امتنع عليه النزول عىل معنى االنتقال 

من موضع إىل موضع أخفض منه« اهـ.
العقلية  بالقواطع  ثبت  لّما  البيضاوّي:  القايض  العينّي)2(: »وقال  وقال 

فتح الباري، ابن حجر، 31/3.  ) 1
عمدة القاري يف رشح البخارّي، العينّي، 200/7.  ) 2
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من  االنتقال  معنى  النزول عىل  عليه  امتنع  والتحيُّز،  اجلسمية  منّزه عن  أنه 
موضع أعىل إىل ما هو أخفض منه، فاملراد دنّو رمحته« اهـ.

جسم  إىل  ُأضيف  إذا  والنزول  واإلتيان  املجيء  بني  فرق  »ال  قال:  ثم 
غريه،  وشغل  مكان  تفريغ  هي  التي  والنُّْقَلَة  والسكون  احلركة  عليه  جيوز 
فإذا ُأضيف ذلك إىل من ال يليق به االنتقال واحلركة كان تأويل ذلك عىل 

حسب ما يليق بنعته وصفته تعاىل« اهـ.
قول ابن حمدان احلنبلّي)1( )ت 695هـ(

بعض  سؤال  تكّرر  قد  فإنه  »وبعد  احلنبيّل)2(:  محدان  ابن  الفقيه  قال 
نية احلنبلية، مفردة عىل مذهب  األصحاب والطالب يف تلخيص العقيدة السَّ
إىل  فأجبتهم  واألثر،  نَّة  السُّ أهل  من  وافقهم  وَمن  وأصحابه  أمحد  اإلمام 
سؤاهلم«، ثم قال يف الصحيفة نفسها: »احلمد هلل القديم املوصوف بصفات 
والنقائص  والتجسيم  التشبيه  عن  التنـزيه  مع  املعبود  والكامل،  اجلالل 

واإلبطال« اهـ.
وقال أيًضا)3(: »وإنه تعاىل ليس بجوهر وال َعَرض وال جسم، وال حتّله 

ت  احلنفّي،  العينّي  الدين  بدر  حممد،  أبو  أمحد،  بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود   
وإليها  عينتاب  يف  ومولده  حلب  من  أصله  املحدثني.  كبار  من  مؤرخ  855هـ، 
نسبته، أقام مدة يف حلب ومرص ودمشق والقدس، من كتبه: »مغاين األخيار يف 
أهل  تاريخ  اآلثار« يف مصطلح احلديث ورجاله، و»عقد اجلامن يف  رجال معاين 

الزمان«. األعالم، الزركيل، 163/7.
أبو عبد اهلل، ت 695هـ،  النمريّي احلرايّن،  1 ( أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان 
فقيه حنبيّل أديب. ولد ونشأ بحران، ورحل إىل حلب ودمشق، وويل نيابة القضاء 
يف القاهرة، فسكنها وتويف هبا. من كتبه: »الرعاية الكربى«، و»الرعاية الصغرى«، 
األعالم،  الدين.  أصول  يف  مقدمة  واملستفتي«،  املفتي  و»صفة  الفقه،  يف  كالمها 

الزركيل، 119/1.
2 (  ناية املبتدئني يف أصول الدين، ابن محدان، ص 21. 
ناية املبتدئني يف أصول الدين، ابن محدان، ص 30.  ) 3
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خلقه،  بائن)1(من  هو  بل  فيه،  ينحرص  وال  حادث،  يف  يّل  وال  احلوادث 
التحديد  وإنام  ـ،  حجم  أي  حد  له  ليس  أي  ـ  حتديد  بال  العرش  عىل  اهلل 
وال  كان  ألنه  له  حّد  وال  مكان  ال  ذلك)2(،  فوق  واهلل  دونه،  وما  للعرش 
مكان ثم خلق املكان، وهو كام كان قبل خلق املكان. وال ُيعرف باحلواّس، 
وال ُيقاس بالناس، وَمن شّبهه بخلقه كفر، نّص عليه أحد وكذا َمن جّسم 

أو قال: إنه جسم ال كاألجسام« اهـ. 
قول الفقيه ابن دقيق العيد)3( رحمه اهلل )ت 702هـ(

أثنى الفقيه احلافظ الشيخ تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيّل بن وهب 
الدين  التي صنّفها ضياء  الرسالة  العيد عىل  بابن دقيق  املعروف  القشريّي 
أبو العباس أمحد بن حممد القرطبّي يرّد هبا عىل ما وقع يف عرصه من بعض 

غري  تعاىل  »إنه  بعضهم:  وقول  األشياء«  من  بائن  »إنه  األئمة:  بعض  قول  1 ( تنبيه: 
وال  يشبهها  ال  أنه  »بائن«  قال:  من  مراد  بل  حقيقّي،  خالف  فيهام  ليس  مباين« 
يامّسها، ومراد من قال: »ليس مباينًا« نفي املباينة احلسية املسافية. فمن نقل كالم 
من قال منهم: »إنه بائن« ومحله عىل نسبة املباينة املسافية واملحاذاة إىل اهلل تعاىل كام 
َل أئمة أهل احلّق ما مل يقولوه.  ، وَقوَّ يقول ابن تيمية فقد باين الصواب وكفر وضلَّ

فحذار حذار ممن يمل كالمهم عىل غري حممله.
أي قهرهم كلَّهم وَغَلَبهم. ونقل البيهقّي يف األسامء والصفات ص309 عن أيب احلسن   ) 2
عيل بن إسامعيل أنه قال ما نصه: »ويف ما كتب إيَلَّ األُستاذ أبو منصور بن أيب أيوب أن 
كثرًيا من متأخري أصحابنا ذهبوا إىل أن االستواء هو القهر والغلبة، ومعناه أن الرمحن 
وإنام خصَّ  تقهره،  مل  قهره مملوكاته وأهنا  اإلخبار عن  وفائدته  العرش وقهره،  غلب 
فنبَّه باألعىل عىل األدنى« اهـ. وحاصله كام ال  العرش بالذكر ألنه أعظم اململوكات 

خيفى أن فوقية اهلل عىل عرشه فوقية القهر والَعَظَمة ال فوقية اجلهة واملكان.
3 ( حممد بن عيّل بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشريّي، املعروف كأبيه 
بقوص، وتعلم  نشأ  باألصول.  العلامء  أكابر  العيد، قاض، من  دقيق  بابن  وجده 
بدمشق واإلسكندرية ثم بالقاهرة، وويل قضاء الديار املرصية سنة 695هـ فاستمر 
إىل أن تويف بالقاهرة. له تصانيف، منها: »إحكام األحكام يف احلديث«، و»االقرتاح 
يف بيان االصطالح«، و»حتفة اللبيب يف رشح التقريب«، وكتاب يف أصول الدين. 

األعالم، الزركيل، 283/6.
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املبتدعة من هجو اإلمام أيب احلسن األشعرّي)1(، ومن مجلة ما جاء يف هذه 
الرسالة: ]الطويل[ 2

عنَدُه كيَف  وال  ــَن  أي ال  اهللُ  حّدهــَو  ذي  َحرْص  وال  يويه  َحدَّ  وال 

خيالُف حااًل منه يف القرِب والبعِد)2(وال الُقرُب يف األدنى وال الُبْعُد والنوى

قول اللغوّي ابن منظور الإفريقّي امل�سرّي )ت 711هـ(
إليِه  تقّربُت  شرًبا  إيلَّ  تقّرب  »َمن  احلديث)4(:  »ويف  منظور)3(:  ابن  قال 
ذراًعا« املراد بقرب العبد من اهلل عزَّ وجلَّ القرب بالذكر والعمل الصالح، 
ال قرب الذات واملكان، ألّن ذلك ِمن صفات األجسام، واهلل يتـعاىل عن 
ذلك ويتقّدس« اهـ. وقال أيًضا)5(: »وقال بعض أهل العلم: النور جسم 

وَعَرض، والبارئ تقّدس وتعاىل ليس بجسم وال َعَرض« اهـ.
قول ال�سيخ �سهاب الدين الكالبي احللبي املعروف بابن 

جهبل)6( )ت733هـ(
ألَّف الشيخ شهاب الدين أمحد بن ييى بن إسامعيل الكاليب احللبي 
الرد عىل بعض جمسمة عرصه،  األصل املعروف بابن جهبل رسالة يف 

طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، ترمجة أيب احلسن األشعرّي، 3/ 128.  ) 1
واحلدود  والشكل،  الصورة  أي  والكيف  املكان،  أي  األين  عليه  يستحيل  2 ( اهلل 
واحلرص أي املقدار واملساحة واملسافة، وال هو قريب من شىء وال بعيد من شىء 
بالُقْرب املسايف أي باألشبار واألمتار ونحوها، وإنام قرب العبد من اهلل أو بعده 

معنوي.
لسان العرب، ابن منظور، مادة ق ر ب، 663/1.  ) 3

صحيح مسلم، مسلم، كتاب التوبة، باب يف احلض عىل التوبة والفرح هبا، 91/8.  ) 4
لسان العرب، ابن منظور، مادة ن و ر، 242/5.  ) 5

6 ( أمحد بن ييى بن إسامعيل بن طاهر بن نرص احللبي الشافعّي الدمشقي املعروف 
بابن َجْهَبل، كان فطنًا يف العلوم، تويّف سنة 733هـ. سري أعالم النبالء، الذهبي، 

.669/15
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التوحيد  هو  إنام  السلف  »ومذهب  فيها)1(:  قاله  ومما  تيمية.  ابن  وهو 
مذهب  عىل  أهنا  تزعم  واملبتدعة  والتشبيه،  التجسيم  دون  والتنزيه 

السلف« اهـ.
 قول الفقيه ابن جماعة)2( رحمه اهلل

)ت 733هـ(
ودخل  األرض،  يف  اإلسالم  انترش  ا  »لمَّ الشافعي)3(:  مجاعة  ابن  قال 
العرب من األعاجم واألنباط، والتبس  فيه َمن ال يعرف تصاريف لسان 
وجماز  حقيقة  من  بتصاريفه  علمهم  لعدم  بالعريّف  العريّب  اللسان  عليهم 
التجسيم  يف  وقع  َمن  وقع  ذلك  وغري  وإضامر  وحذف  واستعارة  وكناية 
وطائفة يف التعطيل، وتفّرقت اآلراء يف الكالم عىل الذات والصفات، كام 
أخرب الصادق _ يعني حممًدا صىل اهلل عليه وسلم _ عن فَِرق األمة الكائنة 

بعده« اهـ.
وقال أيًضا)4(: »املوجود قسامن: موجود ال يترّصف فيه الوهم واحلّس 
ممنوع  فاألول  ويقبله،  فيه  ذلك  يترّصف  وموجود  واالنفصال،  واخليال 
وال  عرض  وال  بجسم  ليس  إذ  ذلك،  فيه  يتّصف  ال  والربُّ  الستحالته، 
جوهر، فصّح وجوده عقاًل من غري جهة وال حّيز، كام دّل الدليل العقيّل فيه 
فوجب تصديقه عقاًل، وكام دّل الدليل العقيّل عىل وجوده مع نفي اجلسمية 

طبقات الشافعية الكربى، السبكي، 35/9.  ) 1
2 ( حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، بدر الدين، أبو 
عبد اهلل، قاض، من العلامء باحلديث وسائر علوم الدين.ولد يف محاة وويل احلكم 
شاخ  أن  إىل  مرص  قضاء  ثم  الشام  فقضاء  بمرص  القضاء  ثم  بالقدس  واخلطابة 
الروي  املنهل   « منها:  له تصانيف،  القضاة وتويف بمرص.  وعمي، كان من خيار 
الزركيل،  األعالم،  املثاين«.  املتشابه من  املعاين يف  النبوي«، و» كشف  يف احلديث 

.298/5
إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، ابن مجاعة، ص91.  ) 3

إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، ابن مجاعة، ص104، 105.  ) 4
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والَعَرضية مع ُبعد الفهم احليّس له، فكذلك دّل عىل نفي اجلهة واحلّيز مع 
ُبعد فهم احلّس له« اهـ.

 قول املف�سر عالء الدين اخلازن)1( رحمه اهلل
)ت741هـ(

قال اخلازن يف تفسريه)2(: »مذهب مجهور السلف وعلامء أهل الّسنة 
والبرص  كالسمع  ذاته  صفات  من  صفة  اهلل  يد  أن  املتكلمني  وبعض 
يف  جاءت  كام  ونمّرها  والتسليم،  هبا  اإليامن  علينا  فيجب  والوجه، 
الكتاب والّسنة بال كيف وال تشبيه وال تعطيل... والقول الثاين: قول 
عىل  اللغة  يف  ُتْذَكُر  اليد  قالوا:  فإهنم  التأويل،  وأهل  املتكلمني  مجهور 
وجوه، أحدها: اجلارحة وهي معلومة. وثانيهام: النعمة. يقال: لفالن 
يقال:  امللك،  ورابعها:  القدرة...  وثالثها:  عليها.  أشكره  يد  عندي 
فمنتفية يف صفة  اجلارحة  أما  يد فالن أي يف ملكه...  الضيعة يف  هذه 
يد اهلل عبارة عن  أن تكون  يمتنع  أنه  العقل دل عىل  اهلل عّز وجّل ألن 
جسم خمصوص وعضو مركب من األجزاء واألبعاض، تعاىل اهلل عن 
ا كبرًيا، فامتنع بذلك أن تكون يد اهلل  اجلسمية والكيفية والتشبيه علوًّ

بمعنى اجلارحة« اهـ.

عامل  باخلازن،  املعروف  الدين  عالء  الشيحّي  إبراهيم  بن  حمّمد  بن  عيّل  1 ( اخلازن، 
»شيحة«  إىل  نسبته  األصل،  بغدادّي  الشافعّية،  فقهاء  من  واحلديث،  بالتفسري 
السميساطية  باملدرسة  الكتب  خازن  وكان  مدة،  دمشق  سكن  حلب،  أعامل  من 
فيها، وتويّف بحلب، له تصانيف منها: »لباب التأويل يف معاين التنزيل« يف التفسري 
و»مقبول  األحكام«،  عمدة  رشح  يف  األفهام  و»عّدة  اخلازن،  بتفسري  وُيْعَرُف 
النووية األربعني«. ولد 678ه ،  الطالبني يف رشح األحاديث  املنقول«، و»عمدة 

وتويّف 741هـ. األعالم، الزركيّل، 5/5.
تفسري اخلازن، اخلازن، 71/2.  ) 2
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قول ع�سد الدين الإيجّي)1( رحمه اهلل )ت 756هـ(
قال اإلجيّي)2(: »املقصد الثاين: يف أنه تعاىل ليس بجسم، وذهب بعض 
اجلّهال إىل أنه جسم، فالكّرامية قالوا: هو جسم أي موجود ـ، وال يصح 
إطالق اجلسم عىل اهلل تعاىل ألنه ليس معنى اجلسم املوجود كام بيَّنَّا ـ، وقوم 
قالوا: هو جسم أي قائم بنفسه ـ، كذلك هنا ال يصح إطالق اجلسم عىل 
اهلل تعاىل ولو أرادوا القائم بذاته ـ، فال نزاع معهم إال يف التسمية، ومأخذها 
قالوا: هو جسم حقيقة!  ـ، واملجسمة  نّص  ـ أي ال  التوقيف وال توقيف 
فقيل: من حلم ودم! كمقاتل بن سليامن)3(، وقيل: نور يتألأل كالسبيكة)4( 
عىل  إنه  يقول:  من  ومنهم  نفسه!  شرب  من  أشبار  سبعة  وطوله  البيضاء، 
صورة إنسان! فقيل: شابٌّ أمرد جعد قطط)5(! وقيل: شيخ أشمط الرأس 
واللحية)6(! تعاىل اهلل عن قول املبطلني. واملعتمد يف بطالنه أنه لو كان جساًم 
فإن  وأيًضا  وحدوثه  ترّكبه  يلزم  وأيًضا  أبطلناه  قد  والالزم  متحّيًزا،  لكان 

1 ( عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين اإلجيّي، ت 756هـ، 
تالميذ  وله  القضاء،  ويل  بفارس  إيج  أهل  من  والعربية.  واملعاين  باألصول  عامل 
عظام. من تصانيفه: »املواقف« يف علم الكالم، و»العقائد العضدية«، و»الرسالة 
العضدية«، و»جواهر الكالم خمترص املواقف«، و»رشح خمترص ابن احلاجب« يف 
أصول الفقه، و»الفوائد الغياثية يف املعاين والبيان«. األعالم، الزركيل، 295/3. 

املواقف مع رشح اجلرجايّن، اإلجيّي، 38/3.   ) 2
كان  املشبهة،  رؤوس  من  البلخّي،  بالوالء،  األزدي  بشري  بن  سليامن  بن  3 ( مقاتل 

مرتوك احلديث. األعالم، الزركيّل، 281/7.
تاج  اهـ.  اْسَتطاَلْت«  إِذا  ة  والِفضَّ َهِب  الذَّ من  َبُة  امُلَذوَّ الِقْطَعُة  كَسِفينَة:  بِيَكُة  4 ( »السَّ

بيدّي، مادة س ب ك، 192/27. العروس، الزَّ
َكة، ُيَقال: َشعٌر َقطٌّ وَقَطٌط«اهـ. تاج  ْعِر، كالَقَطِط حُمَرَّ : الَقِصرُي اجلَْعُد من الشَّ 5 ( »الَقطُّ

بيدّي، مادة ق ط ط، 35/20. العروس، الزَّ
ْأِس خُيالُِط َسواَده، كذا يف الّصحاح، ويف امُلْحَكم:  َكة: بياض َشعِر الرَّ َمُط، حُمَرَّ 6 ( »الشَّ
بيدّي،  عِر: اْختاِلُفه بَِلْوَننْيِ من َسواٍد وَبياٍض« اهـ. تاج العروس، الزَّ َمُط يف الشَّ الشَّ

مادة ش م ط، 421/19.
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كان جساًم الّتصف بصفات األجسام، إما كلها فيجتمع الضّدان، أو بعضها 
فيتخّصص  متناهًيا  يكون  وأيًضا  االحتياج،  أو  بال مرّجح  الرتجيح  فيلزم 
ملخِصص،  يكون  األجسام  سائر  دون  هبام  واختصاصه  وشكل،  بمقدار 

وُيلزم احلاجة« اهـ.
قول احلافظ �سالح الدين العالئّي رحمه اهلل )ت 761هـ(

عي بعُض املفرتين املدافعني عن ابن تيمية املجّسم أن احلافظ العالئّي  َيدَّ
تيمية  ابن  عىل  أثنوا  وغريهم  العسقاليّن  حجر  وابن  األندليّس  حيان  وأبا 
خرًيا. وهاكم ما ذكره احلافظ أبو سعيد العالئّي فيه، فقد نقل احلافظ املؤرخ 
شمس الدين بن طولون)1( عن احلافظ العالئّي شيخ احلافظ العراقّي)2( أنه 
قال)3(: »وأما مقاالته ـ أي ابن تيمية ـ يف أصول الدين فمنها قوله: إن اهلل 
ا كبرًيا، وإنه مرّكب مفتقر  سبحانه حمل احلوادث، تعاىل اهلل عام يقول علوًّ
إىل ذاته افتقار الكّل إىل اجلزء، وإن القرآن حمَدث يف ذاته تعاىل، وإن العامل 
فاعاًل  بالذات ال  دائاًم، فجعله موجًبا  اهلل خملوًقا  مع  يزل  بالنوع ومل  قديم 
باالختيار. ومنها قوله باجلسمية واجلهة واالنتقال وهو مردود. ورّصح يف 
بعض تصانيفه، بأن اهلل تعاىل بقدر العرش ال أكرب منه وال أصغر - يعنى 
ابن تيمية - تعاىل اهلل عن ذلك، وصنّف جزًءا يف أن علم اهلل ال يتعلق بام 

1 ( حممد بن عيل بن أمحد بن عيل بن مخارويه بن طولون الدمشقي الصاحلي احلنفي 
شمس الدين، ت 953هـ، مؤرخ عامل بالرتاجم والفقه، من أهل الصاحلية بدمشق، 
ونسبته إليها. من كتبه: »الفرق العلية يف تراجم متأخري احلنفية«، و»ذخائر القرص 

يف تراجم نبالء العرص«. األعالم، الزركيل، 291/6.
الدين،  زين  الفضل،  أبو  806هـ،  ت  الرمحن،  عبد  بن  احلسني  بن  الرحيم  2 ( عبد 
املعروف باحلافظ العراقي، من كبار حفاظ احلديث. أصله من الكرد، ومولده يف 
»املغني عن محل األسفار يف  كتبه:  القاهرة. من  تويف يف  إربل،  أعامل  رازنان من 
األصول،  يف  البيضاوّي«  منهاج  و»نكت  اإلحياء«،  أحاديث  ختريج  يف  األسفار 
املغيث«  »فتح  ورشحها  احلديث«،  مصطلح  يف  و»األلفية  امليزان«  عىل  و»ذيل 

و»التحرير يف أصول الفقه«. األعالم، الزركيل، 344/3، 345.
ذخائر القص، ابن طولون، ص69.  ) 3
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فيها  زلق  التي  وهي  باملتناهي،  ُييط  ال  وأنه  اجلنة،  أهل  كنعيم  يتناهى  ال 
بعضهم، ومنها أن األنبياء غري معصومني، وأن نبينا عليه وعليهم الصالة 
ل به أحٌد إال ويكون خمطًئا، وصنّف يف ذلك  والسالم ليس له جاه وال َيتوسَّ
الصالة،  فيها  يقرص  معصية ال  نبينا  لزيارة  السفر  إنشاء  وأنَّ  أوراق،  عدة 
النار  أهل  وأن عذاب  قبله،  املسلمني  أحد من  يقل هبا  ومل  ذلك  وبالغ يف 

ينقطع وال يتأّبد، حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه« اهـ.
فهذا يدّل عىل أن احلافظ العالئيَّ كان ُينّزُه اهللَ عن اجلسمّية بدليل إنكاره 

عىل ابن تيمية.

قول اأبي ال�سعادات اليافعي اليمني املكي )ت 768هـ(
قال الشيخ أبو السعادات عبد اهلل بن أسعد اليافعي اليمني املكي)1( يف 
تنزيه اهلل عن صفات املخلوقني: »ليس بجوهر فاجلوهر بالتحّيز معروف، 
وال بعرض فالعرض باستحالة البقاء موصوف، وال بجسم فاجلسم باجلهة 

حمفوف، هو خالق األجسام والنفوس« اهـ.
ٍن وال جلوس، ال العرش له  ويقول: »عىل العرش استوى من غري متكُّ
ِقَبِل القرار، وال التمكن من جهة االستقرار. العرش له َحدٌّ ومقدار،  من 
والرّب ال تدركه األبصار. العرش تكيفه خواطر العقول وتصفه بالعرض 

والطول، وهو مع ذلك حممول، والقديم ال َيُْول ـ أي ال يتغرّي ـ« اهـ.
بكّي رحمه اهلل )ت 771هـ( قول تاج الدين ال�سُّ

بكّي)2(: »وهو اهلل الواحد، والواحد الشىء الذي ال ينقسم  قال تاج الدين السُّ
وال يشّبه بوجه، واهلل تعاىل قديم ال ابتداء لوجوده، حقيقته خمالفة لسائر احلقائق، 

ليس بجسم وال جوهر وال عرض، مل يزل وحده وال مكان وال زمان« اهـ.

روض الرياحني، عبد اهلل بن أسعد اليافعي اليمني، ص495.  ) 1
مجع اجلوامع مع رشح املحيل وحاشية البنايّن، السبكّي، 276/2، 277.  ) 2
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والّسنة  الكتاب  »)وما صّح يف  للمحيل)2(:  والرشح  َمْتنًا  أيًضا)1(  وقال 
من الصفات نعتقد ظاهر املعنى وُننَّزُهُه عند سامع املشكل( منه كام يف قول 
عزَّ  وقوله  )الشورى(،  ٹٹرب  ٹ  وتعاىل:زبٿ  سبحانه  اهلل 

ڤ   قائل:  من  عزَّ  وقوله  )الرمحن(،  ڌڎژرب  زبڌ   : وجلَّ
زبپ پ پ ڀڀڤرب )الفتح(،  ڤ ڦ ڦرب )طه(، وقوله تعاىل: 
وقول النبّي ملسو هيلع هللا ىلص)3(: »إنَّ قلوَب بني آدَم كلَّها بنَي إصبعنِي من أصابِع الرحِن 
ُفُه كيَف يشاُء«، وقوله عليه الصالة والسالم)4(: »إنَّ اهلل  كقلِب واحٍد َيْصِ
يبسط َيَدُه بالليِل ليتوَب ميسُء النهاِر ويبسط يَدُه بالنهاِر ليتوَب ميسُء الليِل 
حتى تطلَع الشمُس مْن مغِرهِبا« روامها مسلم. )ثم اختلف أئمُتنا أنؤّول( 
له عن ظاهره )مع  تعاىل، )منّزهني(  إليه  املراد  نفّوض( معناه  )أم  املشكل 
جمماًل،  منه  املراد  اعتقادنا  يف  يقدح(  ال  بتفصيله  جهلنا  أن  عىل  اتفاقهم 
والتفويض مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل مذهب اخللف وهو أعلم 
والوجه  باالستيالء،  االستواء  اآليات  فيؤول يف  مزيد علم  إىل  أحوج  أي 
بالذات والعني بالبرص واليد بالقدرة، واحلديثان من باب التمثيل املذكور 
يف علم البيان، نحو: أراك تقدم ِرجاًل وتؤخر أخرى، يقال للمرتّدد يف أمر 
األول  احلديث  من  فاملراد  وإحجامه،  إلقدامه  ذلك  يفعل  بمن  له  تشبيًها 
والظرف فيه خرب كاجلار واملجرور: إن قلوب العباد كلها بالنسبة إىل قدرته 
تعاىل شىء يسري يرصفه كيف شاء كام يقلب الواحد من عباده اليسري بني 
إصبعني من أصابعه، واملراد من الثاين: أنه تعاىل يقبل التوبة يف الليل والنهار 

مجع اجلوامع مع رشح املحيل وحاشية البنايّن، السبكّي، 280/2، 281.  ) 1
2 ( حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم املحيل الشافعي، ت864هـ، أصويل، مفس. 
فامتنع.  القضاء  باحلق، عرض عليه  مهيًبا صداًعا  بالقاهرة، وكان  مولده ووفاته 

األعالم، الزركيل، 333/5.
صحيح مسلم، مسلم، كتاب القدر، باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء،   ) 3

.51/8
الذنوب  رت  تكرَّ وإن  التوبة  قبول  باب  التوبة،  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 4

والتوبة، 99/8.
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إىل طلوع الشمس من مغرهبا فال يرّد تائًبا كام يبسط الواحد من عباده يده 
للعطاء أي لأَلَخَذة فال يرّد معطًيا« اهـ.

نّصه)1(:  ما  َجْهَبل )ت 733هـ(  ابن  نقاًل عن  السبكّي  الدين  تاج  وقال 
ا عىل ابن  »ووقفُت له ـ أي ابن جهبل ـ عىل تصنيف صنَّفه يف نفي اجلهة ردًّ
تيمية ال بأس به، وهو هذا« اهـ. ثم ذكر الرسالة بكاملها. وَذكر ابُن َجْهَبل 
َن رسالته هذه عقيدة أهل الّسنة والرّد عىل املشّبهة املجّسمة واحلشوية  أنه َضمَّ
والتنزيه  التوحيد  إنام هو  السلف  »ومذهب  قاله:  بالسلف، ومما  واملتسرتين 

دون التجسيم والتشبيه، واملبتدعة تزعم أهنا عىل مذهب السلف« اهـ.
وقال التاج السبكّي يف قصيدة له)2(: ]الكامل[

كاجِلسامِن ليَس  جسٌم  اهللُ  جلهِله: يقوُل  فاِعَلٍة  ابُن  كذَب 

البهتاِن عن  وعْد  فاصِغ  جمنوُن  يا كاَن كاألجساِم  كان جساًم  لو 

الشيطاِن وســاوَس  وخّل  يأيت  واتبْع رصاَط املصطفى يف كِل ما

عدناِن من  املبعوِث  صحابُة  ـه  عليـ كانْت  ما  احلقَّ  بأنَّ  واعلْم 

الُفرقاِن يف  جــاَء  قد  بام  ــوا  داُن وقد َشَبٍه  عن  الرمحَن  ُهوا  نزَّ قد 

اجلاين جيتنيها  ــامًرا  ث غــرُســوا  علامُؤنا أعقاهِبم  عىل  ــْت  وأت

سفياِن والرضا  حنيفَة  وأيب  وكأمحٍد ومالٍك  كالشافعّي 

األعياِن مَن  طرائَقُهْم  َيْقُفو  وَمْن وداوٍد  إسحاٍق  وكمثِل 

َبــَيــاِن أيَّ  للحِق  ُمبّينًا  ي  األشَعِر اإلماُم  احلسِن  أبو  وأتى 

طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 35/9، 36.  ) 1
طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 379/3، 380.  ) 2
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قول �سرف الدين بن التلم�ساين)1( رحمه اهلل )ت792هـ(
قال رشف الدين بن التلمساين)2(: »قوله تعاىل: زبٺٿٿٿٿ 
اه، ففي  ٹ ٹٹرب )الشورى(، نفى عن نفسه مشاهبة العامل إيَّ

التحيز بجهة من اجلهات مشاهبة األجسام واجلواهر« اهـ.
قول احلافظ ابن امللّقن)3( رحمه اهلل )ت804هـ(

قال احلافظ الفقيه رساج الدين بن امللقن)4(: »وليست ـ أي صفة اهلل ـ 
بأنه  ـ  الدليل عىل استحالة وصفه ـ سبحانه  لقيام  بيننا  املعقولة  كاجلوارح 
ذو جوارح وأعضاء تعاىل عن ذلك. خالًفا ملا تقوله املجّسمة من أنه تعاىل 
جسم ال كاألجسام... وذلك كّله باطل وكفر من متأوله، لقيام الدليل عىل 
تساوي األجسام يف دالئل احَلَدث القائم هبا، واستحالة كونه ـ تعاىل ـ من 

جنس امُلْحَدثات« اهـ.

املالكية، اشتهر يف  التلمساين، عبد اهلل بن حممد بن أمحد، من علامء  1 ( ابن الرشيف 
تلمسان. وصنف كتًبا منها: »رشح معامل أصول الدين للفخر الرازي« يف الزيتونة، 
و»رشح ملع األدلة« للجويني، ومثله »رشح متن السنوسية«، وتويف غريًقا بالبحر، 
وهو منرصف من مالقة يريد بَلَدُه تلمسان. ولد سنة 748هـ، وتويف سنة 792هـ. 

األعالم، الزركيل، 127/4.
رشح ملع األدلة، ابن التلمساين، ص70.  ) 2

ابن امللّقن، عمر بن عيّل بن أمحد األنصارّي الشافعّي، رساج الدين، أبو حفص بن   ) 3
النحوّي، املعروف بابن امللّقن. من أكابر العلامء باحلديث والفقه وتاريخ الرجال، 
هتذيب  »إكامل  منه:  مصنّف،  ثالثامئة  نحو  له  باألندلس،  »آش«  وادي  من  أصله 
الكامل يف أسامء الرجال« يف الرتاجم، و»التذكرة يف علوم احلديث«، و»التوضيح 
لرشح اجلامع الصحيح«. ولد 723هـ، وتويف 804هـ. األعالم، الزركيل، 5 /57.

التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، ص28.  ) 4
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 قول القا�سي اأبي زرعة وّل الّدين العراقي)1( رحمه اهلل
)ت 826هـ(

املهّذب  العراقي)2(: »ويف صفة األئمة من رشح  أبو زرعة  القايض  قال 
تكفري املجّسمة« اهـ.

قول احلافظ ابن حجر الع�سقاليّن )ت 852هـ(
قال احلافظ ابن حجر)3(: »فمعَتقد سلف األئمة وعلامء السنّة من اخللف 

أن اهلل منـّزه عن احلركة والتحّول واحللول، ليس كمثله شىء« اهـ.
وقال أيًضا)4(: »وأما أهل الّسنة ففّسوا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل، 
ومن َثمَّ قال اجلنيد يف ما حكاه أبو القاسم القشريّي: التوحيد إفراد القديم 
باحللول  االعتقاد  وعدم  املخلوق  مشاهبة  عن  اهلل  تنزيه  أي  املحَدث  من 
واالحتاد، فال تشابه بني القديم وهو اهلل، واملحَدث وهو كّل ما سوى اهلل« 
اهـ. وقال ابن حجر أيًضا يف كتابه فتح الباري)5( حتت عنوان باب قول اهلل 

زبې   زبې  ې  ې  ېرب )املعارج(، وقوله تعاىل:  تعاىل: 
ذهاب  العروج  الراغب:  »قال  نّصه:  ما  )فاطر(  ىرب  ى   ې  
معرج  مجع  الـَمَعارج  البارع:  كتابه  يف  القايل)6(  عيّل  أبو  وقال  صعود،  يف 

1 ( أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازياين ثم املرصي، أبو زرعة ويل الدين 
ابن العراقي، ت 826هـ، قايض الديار املرصية. مولده ووفاته بالقاهرة، رحل به 
أبوه احلافظ العراقي إىل دمشق فقرأ فيها، وعاد إىل مرص فارتفعت مكانته إىل أن 
ويل القضاء سنة 824 هـ بعد اجلالل البلقيني، ومحدت سريته. من كتبه: »البيان 
التجريح«، و»فضل  من  وقد مس برضب  الصحيح  له يف  أخرج  ملن  والتوضيح 

اخليل« و»رواة املراسيل«. األعالم، الزركيل، 148/1.
حترير الفتاوى، أبو زرعة، 668/3.  ) 2

فتح الباري، ابن حجر، 124/7.  ) 3
فتح الباري، ابن حجر، 462/13، 463.  ) 4
فتح الباري، ابن حجر، 259/13، 260.  ) 5

 6 ( إسامعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى، أبو عيل القايل، أحفظ أهل=
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)بفتح  عَرج  يقال:  االرتقاء،  والعروج  مصعد،  مجع  كاملصاعد  بفتحتني 
التي  والطريق  املصعد  واملعرج  ومعرًجا،  عروًجا  )بضّمها(  يعُرج  الراء( 
فيه  تعرج  درج  أو  السلم  شبيه  واملعراج  السامء،  إىل  املالئكة  فيها  تعرج 
األرواح إذا قبضت، وحيث تصعد أعامل بني آدم«. ثم قال: »قال البيهقّي: 
صعود الكالم الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج املالئكة 
هو إىل منازهلم يف السامء، وأما ما وقع من التعبري يف ذلك بقوله: »إىل اهلل« 
م عن السلف يف التفويض وعن األئمة بعدهم يف التأويل.  فهو عىل ما تقدَّ
وقال ابن بطَّال: غرض البخارّي يف هذا الباب الرّد عىل اجلهمية املجّسمة 
ر أن اهلل ليس بجسم فال حيتاج إىل مكان  يف تعلقها هبذه الظواهر، وقد تقرَّ
ترشيف،  إضافة  إليه  املعارج  أضاف  وإنام  مكان،  وال  كان  فقد  فيه  يستقر 
ومعنى االرتفاع إليه اعتالؤه مع تنـزهيه ـ تعاىل ـ عن املكان« اهـ. وكالم 
من  البخارّي وغريه  منثور يف رشحه عىل  كثري  ذلك  ابن حجر يف  احلافظ 

كتبه.
قول احلافظ بدر الدين العينّي )ت 855هـ(

قال احلافظ بدر الدين العينّي)1(: »تقّرر أن اهلل ليس بجسم فال يتاج إىل 
مكان يستقّر فيه، فقد كان ـ سبحانه ـ وال مكان« اهـ.

وقال أيًضا)2(: »فإن قالوا: الرؤية ال تتحّقق إال بثامنية أشياء....، قلنا: 
الرشائط الستة األخرية ال يمكن اعتبارها إال يف رؤية األجسام، واهلل تعاىل 
ليس بجسم، فال يمكن اعتبار هذه الرشائط يف رؤيته، وال يعترب يف حصول 
وهذان  ُيرى،  أن  يصّح  بحيث  وكونه  احلاّسة،  سالمة  أمران:  إال  الرؤية 

الرشطان حاصالن« اهـ.

»كتاب  تصانيفه:  أشهر  منازجرد.  يف  ونشأ  ولد  واألدب،  والشعر  للغة  زمانه   =
النوادر«، و»البارع« من أوسع كتب اللغة. ولد سنة 288هـ، وتويف سنة 356هـ. 

األعالم، الزركيل، 32/1.
عمدة القاري، العينّي، 25/12، 117.  ) 1

عمدة القاري، العينّي، 159/25.  ) 2
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قول الكمال بن الهمام)1( )ت861هـ(
قال الشيخ الكامل بن اهلامم حممد بن عبد الواحد)2(: »من قال: اهلل جسم 

ال كاألجسام كفر« اهـ.
قول املف�سر ابن عادل)3( )ت880 هـ(

ا يف االعتقادات وإما يف  قال ابن عادل يف تفسريه اللباب)4(: »التكليف إمَّ
أعامل اجلوارح، أما االعتقاد فنذكر منه أمثلة:

أحدها: ما قاله ابن عبَّاس ـ ريض اهلل عنهام ـ: إن العدل هو قولنا: ال 
إله إالَّ اهلل، وحتقيقه: أنَّ نفي اإلله تعطيٌل حمٌض، وإثبات أكثر من إله واحد 

إرشاك وتشبيه، ومها مذمومان، والعدل هو إثبات إلٍه واحد.
حمٌض،  تعطيل  شىء  وال  بموجود  ليس  اإلله  بأنَّ  القول  أن  وثانيها: 
ب ومتحّيز تشبيه حمٌض، والعدل: إثبات إلٍه واحٍد  والقول بأنه جسم مركَّ

ه عن اجلسميَّة واألجزاء واملكان. موجوٍد منزَّ
وثالثها: أن القول بأنَّ اإلله غري موصوف بالّصفات من العلم والقدرة 
تعطيل حمٌض، والقول بأنَّ صفاته حادثة متغرّية تشبيه حمض، العدل: إثبات 

1 ( حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود، السيوايس ثم اإلسكندري، كامل 
بالتفسري  عارف  احلنفية،  علامء  من  إمام  ت861هـ،  اهلامم،  بابن  املعروف  الدين 
والفرائض والفقه واحلساب واللغة، أصله من سيواس، ولد باإلسكندرية، ونبغ 
بالقاهرة. من كتبه: »فتح  القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور باحلرمني، تويف  يف 
املنجية يف اآلخرة«.  العقائد  الفقه«، و»املسايرة يف  القدير«، و»التحرير يف أصول 

األعالم، الزركيل، 255/6.
رشح فتح القدير، الكامل بن اهلامم، ص350.  ) 2

880هـ  ت  الدين،  رساج  حفص  أبو  الدمشقي  احلنبيل  عادل  بن  عيل  بن  3 ( عمر 
أنه  طه  سورة  آخر  يف  كتب  الكتاب«،  علوم  يف  »اللباب  الكبري  التفسري  صاحب 
فرغ من تفسريها يف 15 رمضان سنة  880 هـ، له: »حاشية عىل املحرر يف الفقه«. 

األعالم، الزركيل، 58/5.
تفسري اللباب، ابن عادل الدمشقي، 3247/1.  ) 4
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، وأن صفاته ليست حمَدثة وال متغرّية« اهـ. أن اإلله عامل قادٌر حيٌّ
 قول احلافظ ال�سخاوّي)1( رحمه اهلل

)ت 902هـ(
احلديث  من  املشِكَل  إمالئك  يف  »واجتنب  السخاوّي)2(:  احلافظ  قال 
يقتيض  ظاهرها  التي  الصفات  كأحاديث  العواّم  عقول  حتتمله  ال  الذي 
كانت  وإن  القديم،  لألزيّل  واألعضاء  اجلوارح  وإثبات  والتجسيم  التشبيه 
األحاديث يف نفسها صحاًحا وهلا يف التأويل طرق ووجوه إاّل أنَّ من حقها 
أاّل تروى إال ألهلها خوف الَفْتن )بفتح الفاء وسكون التاء مصدر فتن أي 
االفتتان والضاللة(، فإنه جلهل معانيها يملها عىل ظاهرها، أو يستنكرها 

فريّدها ويكّذب رواهتا وَنَقَلتها« اهـ.
 قول احلافظ جالل الدين ال�سيوطي

)ت 911هـ(
قال احلافظ السيوطّي يف كتابه تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي)3( 
نّصه: »وهو كام يف  ما  به«  حُيتجَّ  مل  ببدعته  ُكّفر  النووي: »من  شارًحا كالم 

رشح املهّذب للمصنِف: املجّسم ومنكر علم اجلزئيات« اهـ.

1 ( حممد بن عبد الرمحن بن حممد، شمس الدين السخاوّي، ت 902هـ، مؤّرخ وعامل 
باحلديث والتفسري واألدب. أصله من سخا من قرى مرص، ومولده يف القاهرة، 
ووفاته باملدينة، ساح يف البلدان سياحة طويلة، وصنف زهاء مائتي كتاب أشهرها: 
اثنا عرش جزًءا، ترجم نفسه فيه بثالثني  التاسع«  القرن  »الضوء الالمع يف أعيان 
صفحة. وله: »رشح ألفية العراقّي« يف مصطلح احلديث، و»املقاصد احلسنة« يف 
و»اإلعالن  الشفيع«،  احلبيب  عىل  الصالة  أحكام  يف  البديع  و»القول  احلديث، 
األعالم،  املسلسلة«.  األخبار  يف  املكللة  و»اجلواهر  التأريخ«،  ذم  ملن  بالتوبيخ 

الزركيل، 194/6، 195.
فتح املغيث رشح ألفية احلديث، السخاوّي، 347/2.  ) 2

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، السيوطي، 324/1.  ) 3
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 قول ال�سيخ زكريا الأن�سارّي)1( ال�سافعّي رحمه اهلل
)ت 926هـ(

قال الشيخ زكريا األنصارّي)2(: »إن اهلل ليس بجسم وال َعَرض وال يف 
مكان وال زمان« اهـ.

ـ أي اهلل ـ كام ال زمان له ألنه اخلالق لكل  أيًضا)3(: »ال مكان له  وقال 
مكان وزمان« اهـ.

وقال أيًضا)4(: »هو تعاىل منـّزه عن كل مكان« اهـ.
العلم  ومنكر  رصًيا  كاملجسم  ببدعته  يكفر  من  »أما  أيًضا)5(:  وقال 

باجلزئيات، فال يصّح أن يكون إماًما بحال« اهـ.
كافر،  املجّسم  بأن  اهلل  رمحه  األنصاري  زكريا  الشيخ  من  ترصيح  فهذا 

وعىل ذلك نصَّ إماُم املذهب رمحه اهلل.

ت  الشافعّي،  املرصّي  السنْيكيُّ  األنصارّي  زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا   ) 1
926هـ، أبو ييى شيخ اإلسالم. قاض مفس، من حفاظ احلديث، ولد يف سنيكة 
منها:  كثريه  تصانيف  له  الكتب.  نفائس  فجمع  القاهرة،  يف  وتعلم  مرص  برشقية 
»فتح الرمحن يف التفسري«، و»حتفة الباري عىل صحيح البخاري«، و»فتح اجلليل« 
احلديث،  مصطلح  يف  العراقّي«  ألفية  و»رشح  البيضاوّي،  تفسري  عىل  تعليق 
الطالب«.  املطالب يف رشح روض  النحو«، و»أسنى  الذهب يف  و»رشح شذور 

األعالم، الزركيل، 46/3، 47.
رشح الرسالة القشريية، زكريا األنصاري، ص2.  ) 2
رشح الرسالة القشريية، زكريا األنصاري، ص5.  ) 3

فتح الرحن، زكريا األنصارّي، تفسري سورة امللك، ص595.  ) 4
حتفة الطالب برشح حترير تنقيح اللباب، زكريا األنصاري، ص87.  ) 5



198

قول ال�سيخ ابن عراق الكنايّن)1( )ت 933هـ(
الكنايّن عراق  بن  عيّل  بن  حممد  »الشيخ  العيدروس)2(:  الشيخ   قال 

ـ نفع اهلل به ـ له عقيدة خمترصة، وهي هذه: بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد 
َك ونؤمن  هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. اللهّم إّنا نوّحُدَك وال نحدُّ

بك وال نكّيُفك، جلَّ ربنا وعال تبارك وتعاىل.
هناية،  هلا  ليس  قدرته  مسبوقة،  بالعدم  فالبداية  بداية  هلا  ليس  حياته 
باألضداد  فاحلادثة  بحادثة،  ليست  إرادته  ملحوقة،  بالتحقيق  فالنهاية 
بحدقة  ليس  برصه  خمروقة،  فاجلارحة  بجارحة  ليس  سمعه  مطروقة، 
فاحلدقة مشقوقة، علمه ليس بكسبّي فالكسبّي بالتأمل واالستدالل يعلم، 

وال برضورّي فالرضورة عىل اإلرادة واإللزام تلزم.
فاحلروف  بحرف  وال  وُتْعَدم،  توجد  فاألصوات  بصوت  ليس  كالمه 
بَِعَرض  وال  معروف،  بالتحيُّز  فاجلوهر  بجوهر  ليس  ذاته  م،  وُتَقدَّ ر  ُتؤخَّ
فالعرض باستحالة البقاء موصوف، وال بجسم فاجلسم باجلهات حمفوف. 
غري  من  استوى  العرش  عىل  القدوس،  امللك  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  هو 
جهة  من  االستواء  وال  القرار،  ِقَبِل  من  له  العرش  ال  جلوس.  وال  متّكن 
العرش  األبصار.  تدركه  ال  والرّب  ومقدار،  حدٌّ  له  العرش  االستقرار. 
حممول،  ذلك  مع  وهو  والطول  بالعرض  وتصفه  العقول  خواطر  تكّيفه 
جوانب  وله  املكان،  هو  بنفسه  العرش  يزول.  وال  َيُول  ال  والقديم 

الكنايّن  عيّل  أبو  الدين،  شمس  عراق،  بن  الرمحن  عبد  بن  عيّل  بن  حممد  عراق،  1 ( ابن 
الدمشقّي، ت 933هـ، باحث. ولد يف دمشق ونشأ وجيًها شجاًعا ثم انقطع إىل العلم، 
وسكن بريوت، وتصّوف وحّج فجاور باحلرمني، واشتهر وانتفع الناس بعلمه. وتويف 
احلرمني«،   فضل  يف  الثقلني  »هداية  مصنفاته:  من  جنازته.  يف  أمريها  فخرج  بمكة 

و»السفينة العراقية«، و»املنح العامية والنفحات املكية«. األعالم، الزركيل، 12/5.
النور السافر عن أخبار القرن العارش، العيدروس، 97/1.   ) 2

العيدروس هو عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل بن شيخ بن عبد اهلل، ت 1038هـ،   
مؤرخ باحث، من أهل اليمن. من كتبه:  »احلدائق اخلرضة يف سرية النبي وأصحابه 
العرشة«، و»الدّر الثمني يف بيان املهّم من علم الدين«. األعالم، الزركيل، 39/4.
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الشبيه  جلَّ عن  وأركان، وكان اهلل وال مكان وهو اآلن عىل ما عليه كان. 
زبٺٿٿٿ والتصوير:  والتأليف  والتغيري  والتكييف   والتقدير 
ٿ ٹٹٹرب )الشورى(، والصالة والسالم عىل سّيدنا حمّمد 
املصري،  وإليك  رّبنا  تقصري، غفرانك  كّل  اهلل من  ونستغفر  النذير،  البشري 

انتهت العقيدة« اهـ.
 قول ال�سيخ عبد الرحمن بن علي ال�سهري ب�سيخ زاده)1(

)ت 951هـ(
قال الشيخ عبد الرمحن بن عيل)2(: »إن الّصفات السمعّية من االستواء 
عند  وأمثاهلا  والتعجب  والضحك  السامء  إىل  والنـزول  والقدم  واليد 
ما كلفنا إال باعتقاد ثبوتا مع اعتقاد  العقل،  ثابتة وراء  السلف صفات 

عدم التجسيم والتشبيه لئالَّ يضادَّ العقل النقل« اهـ.
قول ابن جنيم احلنفّي)3( )ت 970هـ(

كّلها من  قديمة  تعاىل  اهلل  الساجية: صفات  ابن نجيم)4(: »ويف  قال 
غري تفصيل بني صفات الذات وصفات الفعل، وإهنا قائمة بذات اهلل)5( 
تعاىل، ال ـ هي ـ هو وال غريه ـ، وقول أهل الّسنة عن صفات اهلل: ليست 

فقهاء  من  مفس  951هـ،  ت  القوجوي،  الدين  مصلح  مصطفى  بن  الدين  حميى  حممد   ) 1
احلنفية. كان مدرًسا يف إستانبول. له: »حاشية عىل أنوار التنزيل للبيضاوي« أربعة جملدات، 
قال حاجي خليفة: »وهي أعظم احلوايش فائدة وأكثرها نفًعا وأسهلها عبارة« اهـ. وله: 

»رشح الوقاية« يف الفقه، و»رشح الفرائض الساجية«. األعالم، الزركيل، 99/7.
نظم الفرائد ومجع الفوائد يف بيان املسائل التي وقع فيها االختالف بني املاتريدية   ) 2

واألشعرية يف العقائد، شيخ زاده، ص24.
3 ( زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن نجيم، ت 970هـ، فقيه حنفّي، من 
باختصار  السائل  الدقائق«، و»إجابة  كنز  الرائق يف رشح  »البحر  له:  أهل مرص. 

أنفع الوسائل« كالمها يف الفقه. األعالم، الزركيل، 39/5.
البحر الرائق، ابن نجيم، 79/22.  ) 4

5 ( معناه ثابتة له كام تقدم.
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غرًيا  وليست  أي  الذات  غري  وال  املفهوم،  حيث  من  أي  الذات  عني 
الذات من غري وجود الصفات،  الذات بحيث يصح وجود  ا عن  منفكًّ
وربام عربوا ال هي هو وال هي غريه ـ، واهلل تعاىل ليس بجسم وال جوهر 
وال َعَرض، وال حال بمكان، ثم إن اهلل تعاىل موصوف بصفات الكامل، 
ويوصف بأن له يًدا وعينًا، ولكن ال كاأليدي وال كاألعني، وال يوصف 

بالكيفية« اهـ.
قول الفقيه ابن حجر الهيتمّي )ت 973هـ(

قال الفقيه ابن حجر اهليتمّي)1(: »عقيدُة إمام الُسنّة أمحد بن حنبل هي 
يقول  تعاىل عاّم  اهلل  تنـزيه  التاّمة يف  املبالغة  الُسنّة واجلامعة من  عقيدُة أهل 
سائر  من  وغريمها  واجِلسمّية  اجلهة  ِمَن  كبرًيا  ا  ُعلوًّ واجلاِحدون  الّظاملون 
ِسامت النّقص، بل وعن كِل َوصف ليس فيه كامل ُمْطلق، وما اشُتِهَر بني 
َجهلة املنُسوبني إىل هذا اإلمام األعظم املجتهد من أّنه قائل بَشىء ِمَن اجِلهة 
إليه أو  َمْن نَسَب ذلَك  فَلَعَن اهللُ  أو نحوها فَكِذب وُبـهَتان وافرتاء عليِه، 

رَماُه بَشىء ِمن هذه املثالِب)2( التي بّرأُه اهلل منها« اهـ.
قول ال�سيخ مرعي الكرمّي احلنبلي)3( )ت 1033هـ(

من  املتقّدمون  البيهقّي:  »قال  املقديّس)4(:  الكرمّي  مرعي  الشيخ  قال 

الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمّي، ص 144.  ) 1
»الثلُب:  القاموس، 100/2:  العروس من جواهر  تاج  بيدي يف  الزَّ 2 ( قال مرتىض 
شدة اللوم واألخذ باللسان وهي الَمثَلبة بفتح الالم وتضم الالم ومجعها: املثالب، 

وهي العيوب« اهـ.
3 ( مرعي بن يوسف الكرمّي املقديّس احلنبيّل، ت 1033هـ، مؤرخ أديب، من الفقهاء، 
فقه  واملنتهى« يف  اإلقناع  بني  اجلمع  املنتهى يف  »غاية  منها:  كتاًبا،  نحو سبعني  له 
احلنابلة، و»الكلامت السنيات« يف التفسري، و»مسبوك الذهب يف فضل العرب«، 

و»توقيف الفريقني عىل خلود أهل الدارين«. األعالم، الزركيل، 203/7.
أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات واآليات املحكامت واملتشاهبات، مرعي   ) 4

الكرمّي، ص155.
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هذه األّمة مل يفّسوا ما ورد من اآلي واألخبار يف هذا الباب مع اعتقادهم 
بأمجعهم أن اهلل واحد ال جيوز عليه التبعيض« اهـ.

ثم قال: »وذهب بعض أهل النظر إىل أن اليمني يراد به اليد، واليد هلل صفة 
بال جارحة، فاملراد بذكرها تعّلقها بالكائن املذكور معها تعّلق الصفة الذاتية 
وهذا  من غري مبارشة وال مماّسة، وليس يف ذلك تشبيه بحال،  بمقتضاه...، 

مذهب احلنابلة« اهـ. يعني أّنه مذهب احلنابلة احلقيقي ال املجّسمة منهم.
قول ال�سيخ احل�سني بن حممد النماوي)1( )ت 1060هـ(

ٿ  زبٺ  »قوله:  الناموي)2(:  حممد  بن  احلسني  الشيخ  قال 
قوله:  وهو  اآلية  يف  السلب  تقديم  ِحْكَمُة  )الشورى(  ٿٹرب 
من  كثري  يف  األوىل  كان  وإن  )الشورى(،  ٹرب  ٿ  ٿ  زبٺ  
املواطن العكس أنه لو بدأ بالسمع والبرص ألوهم التشبيه، إذ الذين بالغوا 
_، ويف البرص قالوا: إنه بحدقة،  _ والعياذ باهلل  بُأُذن  يف السمع قالوا: إنه 
تعاىل مطلًقا حتى يف  له  التشبيه  نفي  ليستفاد منه يف  بالتنـزيه  فبدأ يف اآلية 

َذْين ُذِكرا بعد« اهـ. السمع والبرص اللَّ
د مّيارة الـمالكّي)3( )ت 1072هـ( قول حممَّ

قال العالمة حممد مّيارة املالكّي رمحه اهلل تعاىل)4(: »أمجع أهل احلّق قاطبة 

1 ( حسني بن حممد بن عيل الناموي املالكي. تويف بمرص يف نيف وستني بعد األلف. 
اهلدهدي  رشح  عىل  البهية  و»احلوايش  االستعارات«،  يف  »رسالة  تصانيفه:  من 

للسنوسية«. معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، 56/4.
احلاشية املفيدة عىل العقيدة الفريدة، الناموي، ص 70.  ) 2

3 ( حممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد اهلل، ت 1072هـ، فقيه مالكّي من أهل فاس. من 
كتبه: »اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام«، و»الدر الثمني يف رشح منظومة 
املرشد املعني« يف الفقه، ويعرف بميارة الكبري، متييًزا عن خمترص له يسمى ميارة 

الصغري. األعالم، الزركيل، 112/6.
ر الثمني واملورد املعني رشح املرشد املعني عىل الرضورّي من علوِم الّدين، ميارة  الدُّ  ) 4

املالكّي، ص30.
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عىل أّن اهلل تعاىل الجهة له، فال فوق له وال حتت وال يمني وال شامل وال 
أمام وال خلف« اهـ.

وقال أيًضا)1(: » قال ابن العريّب: املعرفة الواجبة هي اجلزم املطابق عن دليل، 
فخرج باجلزم من كان إيامنه عىل ظّن أو شّك أو َوْهٍم فإيامنه باطل باإلمجاع، 
واجلهل  الفاسد  االعتقاد  ويسّمى  املطابق  غرُي  اجلزُم  باملطابق  بوصفه  وخرج 
املرّكب كاعتقاد الكافرين التجسيم أو التثليث أو نحو ذلك، واإلمجاع - قائم 
- عىل كفر صاحبه أيًضا وأّنه آثٌم غرُي معذور خمّلد يف النّار اجتهد أو قّلد« اهـ.

قول ابن بلبان احلنبلّي)2( )ت 1083هـ(
قال الفقيه حممد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقّي)3(: »وجيب اجلزم بأنه 
سبحانه وتعاىل ليس بجوهر وال جسم وال َعَرض، ال حتلُّه احلوادث وال 
يّل يف حادث وال ينحرص فيه، فمن اعتقد أو قال: إن اهلل بذاته يف كل مكان 
أو يف مكان فكافر. فيجب اجلزم بأنه سبحانه بائن من خلقه)4(، فاهلل تعاىل 
كان وال مكان ثم خلق املكان وهو كام كان قبل خلق املكان. وال يعرف 
باحلواّس، وال يقاس بالناس، وال مدخل يف ذاته وصفاته للقياس، مل يتخذ 
صاحبة وال ولًدا، فهو الغنّي عن كّل شىء وال يستغني عنه شىء، وال يشبه 
شيًئا وال يشبهه شىء، فمن شّبهه بشىء من خلقه فقد كفر، كمن اعتقده 

علوِم  من  الرضورّي  عىل  املعني  املرشد  رشح  املعني  واملورد  الثمني  ر  الدُّ خمتص   ) 1
الّدين، ميارة املالكّي، ص19، 20.

2 ( حممد بن بدر الدين بن عبد احلق بن بلبان، ت 1083هـ، فقيه حنبيّل، أصله من 
منهم  عرصه،  كرباء  من  مجاعٌة  عنه  احلديث  أخذ  بدمشق،  وتويف  اشتهر  بعلبك، 
الطالب«،  من  املبتدئ  »كايف  منها:  تآليف،  له  األثر.  خالصة  صاحب  املحبـي 
و»عقيدة يف التوحيد«، و»بغية املستفيد يف التجويد«. األعالم، الزركيل، 51/6.  

خمتص اإلفادات يف ربع العبادات واآلداب والزيارات، ابن بلبان، ص 489.   ) 3
4 ( معناه غري مشابه جلميع املخلوقات يف الذاِت أي ذاته ال يشبه ذوات املخلوقات 
املخلوقات،  أي حقيقته ال تشبه احلقائق، والصفاِت أي صفاته ال تشبه صفات 
والفعِل أي فعله ال يشبه فعل املخلوقات ألن فعل اهلل تعاىل أزيّل أبدّي واملفعول 

حادث أي املخلوقات كلها حادثة هلا بداية.
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جساًم أو قال: إنه جسم ال كاألجسام. فال تبلغه سبحانه األوهام وال تدركه 
والقال. وبكل حال  بالقيل  يعرف  األمثال، وال  له  األفهام وال ُترضب 
مهام خطر بالبال وتومّهه اخليال فهو بخالف ذي اإلكرام واجلالل، وهي 
ـ أي صفاته سبحانه وتعاىل ـ قديمة توقيفية)1(، فال جيوز أن نسّميه وال 
نَّة أو عن مجيع علامء األمة، فنكّف عام  نصفه إال بام ورد يف الكتاب والسُّ
نَّة وإمجاع سلف  كّفوا عنه، ونقف حيث وقفوا، وال نتعّدى الكتاب والسُّ
األمة يف ذلك، فكّل ما صّح نقله عن اهلل تعاىل أو رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أو مجيع أمته 
يف أسامء اهلل وصفاته جيب قبوله واألخذ به وإمراره« اهـ. أي بال كيف 

كام تقّدم.

والّسنة  الكتاب  يف  ورد  بام  إال  اهلل  تسمية  جيوز  »ال  األشعرّي:  اإلمام  قال   ) 1
الصحيحة أو اإلمجاع« اهـ. نقله عنه ابن فورك يف كتابه جمرد مقاالت األشعري 
اإلمام أيب احلسن األشعرّي تسمية  املعتمد،  فال جيوز عند  ص42، وهذا هو 
اهلل إال بام صّح وروده رشًعا أي بام ورد يف القرآن أو احلديث الصحيح، أو بام 
أمجعت عليه األمة، وأما بغري ما صّح وروده رشًعا فال جيوز عنده، هذا رشط 
قبوله عنده، لكن بعض أتباع أيب احلسن يقولون: جيوز تسمية اهلل بالوصف ولو 
مل يكن وارًدا برشط أاّل يوهم النقص، فعندهم جيوز تسمية اهلل »الطاهر« ألنه ال 
يوهم النقص، ألن »الطاهر« معناه املنـّزه عن الصفات التي ال تليق به، فتسمية 
األب ابنَه »عبد الطاهر« عندهم جيوز، وهؤالء أجازوا إطالق اللفظ غري الوارد 
عىل اهلل إذا كان وصًفا غرَي موِهم ملا ال يليق باهلل تعاىل، واتفقوا عىل منع إطالق 
اللفظ املوِهم ما ال يليق باهلل عىل اهلل، وهذا يف ما كان وصًفا ال يف ما كان جامًدا 
»الريشة  قطب  سيد  فإطالق  باالتفاق،  ممنوع  فإنه  كالروح  األعيان  أسامء  من 
املبدعة« عىل اهلل ممنوع باالتفاق ألنه ليس وصًفا، وكذلك إطالقه »القوة« عىل 
اهلل ممنوع أيًضا باالتفاق ألنه ليس وصًفا، »فالريشة« اسم من أسامء األعيان أي 
اجلامدات، أي ليست لفًظا من ألفاظ الوصف كالطَّاهر والنَّارص اللذين مها عىل 
وزن فاعل. لكن قـول أيب احلسن األشعرّي بأن أسامء اهلل توقيفية هو املعتمد، 
قال إمام احلرمني اجلويني: »ما ورد الرشع بإطالقه يف أسامء اهلل تعاىل وصفاته 
أطلقناه، وما منع الرشع من إطالقه منعناه« اهـ. اإلرشاد، اجلويني، 279/9. 
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 قول ال�سيخ حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي)1(
)ت 1122هـ(

قال الشيخ حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي)2(: »وقال البيضاوي: 
ه عن اجلسمّية والتحيُّز امتنع عليه النزول  ملا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزَّ

عىل معنى االنتقال من موضع إىل موضع أخفض منه« اهـ.
قول اأحمد بن غنيم النفراوي املالكي)3( )ت 1126هـ(

قطع  رشًعا  الردة  »وحقيقة  النفراوي)4(:  سامل  بن  غنيم  بن  أمحد  قال 
كفر  الردة  عرفة)5(:  ابن  وقال  خالف،  الصبي  ويف  املكلَّف،  من  اإلسالم 
)ويقتل( بقوله:  أحكامهام  التزام  مع  بالشهادتني  بالنطق  تقرر  إسالم  بعد 

ْرقايّن، حمّمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان، املرصّي األزهرّي  الزُّ  ) 1
املالكّي، أبو عبد اهلل، مولده ووفاته بالقاهرة، ونسبته إىل ُزْرقان )من قرى منوف 
البيقونية«  و»رشح  احلديث،  يف  احلسنة«  املقاصد  »تلخيص  كتبه:  من  بمرص(، 
اللدنّية«، و»رشح موّطأ اإلمام مالك«. ولد سنة  املواهب  يف املصطلح، و»رشح 

1055هـ، وتويف سنة 1122هـ. األعالم، الزركيّل، 184/6.

رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، حممد الزرقاين، 36/2.  ) 2
النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  بن  سامل  بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  أمحد  النفراوي،   ) 3
وتفقه  نشأ هبا  قويسنا بمرص،  أعامل  من  نفري،  بلدة  من  فقيه  املالكي.  األزهري 
وتأدب وتويف بالقاهرة. له كتب، منها: »الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد 
القريواين« يف فقه املالكية، ورسالة يف »التعليق عىل البسملة« يف األزهرية، و»رشح 
الرسالة النورية« للشيخ نوري الصفاقيس يف األزهرية. ولد عام 1044هـ، وتويف 

عام 1126هـ. األعالم، الزركيل، 115/2.
الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي،   ) 4

.137/7
5 ( حممد بن حممد بن عرفة الورغمي، أبو عبد اهلل. نسبته إىل قرية يف إفريقيا اسمها 
فيها، توىل  إمام تونس وعاملها وخطيبها يف عرصه، مولده ووفاته  »ورغمة«، هو 
سنة  وللفتوى  772هـ  سنة  خلطابته  وقدم  هـ،   750 سنة  األعظم  اجلامع  إمامة 
يف  الشامل«،  و»املخترص  املالكية،  فقه  يف  الكبري«،  »املخترص  كتبه:  من  773هـ. 

التوحيد. ولد سنة 716هـ، وتويف سنة 803هـ. األعالم، الزركيل، 43/7. 
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وجوًبا كل )من ارتد( أي قطع إسالمه بعد بلوغه برصيح لفظه... أو أتى 
بلفظ يقتيض الكفر كقوله: الصلوات اخلمس غري مفروضة، أو الركوع أو 
السجود غري فرض، ألن اجلاحد كافر، أو احلج غري فرض عىل املستطيع، 
أو اهلل جسم كأجسام احلوادث، أو أتى بفعل يستلزم الكفر كإلقاء شىء من 

القرآن يف قذر اختياًرا« اهـ. أي عمًدا ذاكًرا أنه قرآن.
وقال)1(: »)يمرق( أي يرج )من الّدين( باعتقاد ما يكفر به، كاعتقاد أن 
اهلل جسم أو أنه ال يعلم األشياء مفصلة أو ال يعلمها إال بعد وجودها« اهـ. 

وهذا أيًضا تكفري رصيح ملن اعتقد يف اهلل اجلسمية.
قول ال�سيخ عبد الغنّي النابل�سّي)2( )ت 1143هـ(

بحسب  فهي  الكفر  أقسام  »وأما   :)3( النابليّسّ الغنّي  عبد  الشيخ  قال 
الرشع ثالثة أقسام َترِجُع مجيع أنواع الكفر إليها، وهي: التشبيه، والتعطيل، 
والتكذيب... وأما التشبيه: فهو االعتقاد بأن اهلل تعاىل يشبه شيًئا من خلقه 
كالذين يعتقدون أنَّ اهلل تعاىل جسٌم فوق العرش، أو يعتقدون أن له يَدْين 
بمعنى اجلارحتني، وأنَّ له الصورة الفالنية أو عىل الكيفية الفالنية، أو أنه 
نور يتصّوره العقل، أو أنه يف السامء، أو يف جهة من اجلهات السّت، أو أنه 
يف مكان من األماكن، أو يف مجيع األماكن، أو أنه مأل السموات واألرض، 
ُمتَِّحٌد  أنه  أو  األشياء،  مجيع  يف  أو  األشياء،  من  شىء  يف  احللول  له  أنَّ  أو 
ٌة منه، أو شيًئا  بشىء من األشياء، أو يف مجيع األشياء، أو أن األشياء منحلَّ

الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي،   ) 1
.90/8

2 ( عبد الغنّي بن إسامعيل بن عبد الغنّي النابليّس، ت1143هـ، عاملٌ بالّدين واألدب، 
إىل  وعاد  بغداد،  إىل  ورحل  دمشق،  يف  ونشأ  ولد  صويف،  التصنيف،  من  مكثر 
ل يف فلسطني ولبنان، وسافر إىل مرص واحلجاز، واستقّر يف دمشق.  سوريا، فتنقَّ
و»قالئد  القدسية«،  الرحلة  يف  األنسية  »احلرضة  منها:  ا،  جدًّ كثرية  مصنّفات  له 

املرجان يف عقائد أهل اإليامن«. األعالم، الزركيل، 32/4، 33. 
الفتح الربايّن والفيض الرحايّن، النابليّس، 124.  ) 3
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منها. ومجيع ذلك كفر رصيح والعياذ باهلل تعاىل، وسببه اجلهل بمعرفة األمر 
عىل ما هو عليه« اهـ.

واالفتقار  الرتكيب  تقتيض  وهي  اجلسمية،  يقتيض  »فألنه  وقال)1(: 
واحلدوث، وذلك ممتنع يف حّق اهلل تعاىل« اهـ.

قول ال�سيخ اأحمد اأبي الربكات الدردير)2( )ت 1201هـ(
قال الشيخ أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير)3(: »العيّل من العلّو وهو الرفعة، 

فيكون علّوه تعاىل عبارة عن تنـزهيه عن كّل نقص واّتصافه بكل كامل« اهـ.
ثم قال: »الغنيُّ عن كّل شىء، فال يفتقر إىل حمّل وال خمِصص وال معني، 

فهو غنّي مطلق يتضمن اّتصافه بجميع الصفات السلبية الكاملية« اهـ.
وقال أيًضا)4(: »املخالفة للحوادث هي عدم املامثلة واملوافقة لشىء من 
احلوادث يف الذات ويف الصفات واألفعال. فذات اهلل تعاىل ليست كذوات 
احلوادث، وصفاته ليست مثل صفات احلوادث. فليس جوهًرا وال جساًم 
وال عرًضا وال متحرًكا وال ساكنًا، وال يوصف بالكرب والصغر وال بالفوقية 
وال بالتحتية، وال باحللول وال باالحتاد وال باالتصال وال باالنفصال وال 
صفات  من  ذلك  بغري  وال  باألمام  وال  باخللف  وال  بالشامل  وال  باليمني 
هلا من احلدوث  ما وجب  تعاىل  له  هلا لوجب  مماثاًل  لو كان  إذ  احلوادث، 

واالفتقار، وذلك حمال ملا مّر« اهـ.

رائحة اجلنة رشح إضاءة الدجنة يف عقائد أهل الّسنة، عبد الغني النابليس، ص89.  ) 1
1201هـ،  ت  بالدردير،  الشهري  الربكات  أبو  العدوي،  أمحد  بن  حممد  بن  2 ( أمحد 
فاضل من فقهاء املالكية. ولد يف بني عدي بمرص وتعلم باألزهر، وتويف بالقاهرة. 
من كتبه: »أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك«، و»حتفة اإلخوان يف علم البيان«. 

األعالم، الزركيل، 244/1.
ثانوي  الثالث  للصف  املقرر  التوحيد،  علم  يف  البهية  اخلريدة  رشح  يف  الواضح   ) 3

باملعاهد األزهرية، أمحد الدردير، ص7.
الواضح يف رشح اخلريدة البهية يف علم التوحيد، أمحد الدردير، ص10.  ) 4
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بيدّي  قول املحّدث اللغوّي حممد مرت�سى الزَّ
)ت 1205هـ(

ه  س منـزَّ بيدّي)1(: »إنه تعاىل مقدَّ قال املحّدث اللغوّي حممد مرتىض الزَّ
عن التغريُّ من حال إىل حال، واالنتقال من مكان إىل مكان، وكذا االتصال 
واالنفصال، فإن كالًّ من ذلك من صفات املخلوقني« اهـ. ويف كتابه نفي 

للمسافة عن اهلل وتكفري من قال هبا)2(.

 )ت 1206هـ(
قول مفتي ال�سام حممد خليل املرادي)3(

أنه  عىل  الدليل  ما  سئل:  عندما  املرادي)4(  خليل  حممد  الشام  مفتي  قال 
ليس بجسم وال عرض يف زمان: »عدم افتقاره إىل املحل واملكان« اهـ.

 )ت 1230هـ(
قول حممد عرفة الد�سوقي)5(

قال حممد عرفة الدسوقي)6(: »)الّردة كفر املسلم( املتقرر إسالُمه بالنطق 

بيدّي، 25/2. إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 1
2 ( إحتاف السادة املتقني، الزبيدي، 109/2.

الفضل.  أبو  احلسيني،  مراد  حممد  بن  حممد  بن  عيل  بن  خليل  حممد  3 ( املرادي، 
املؤّرخ، مفتي الشام، ونقيب أرشافها. بخاري األصل. ولد ونشأ يف دمشق، وويل 
أشهر  بحلب.  تويف  1200هـ،  سنة  األرشاف  ونقابة  1192هـ  سنة  احلنفية  فتيا 
كتبه: »سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش«. ولد عام 1173هـ، وتويف عام 

1206هـ. األعالم، الزركيل، 300/13.
أباظة،  ونزار  مطيع  حممد  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  يف  وأعيانا  دمشق  علامء   ) 4

.173 ،172/1
من  ت1230هـ،  العربية،  علامء  من  املالكي  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  5 ( حممد 
أهل دسوق بمرص، تعلم وأقام وتويف بالقاهرة، وكان من املدرسني يف األزهر. له 
كتب، منها: »احلدود الفقهية«، يف فقه اإلمام مالك، و»حاشية عىل مغني اللبيب«. 

األعالم، الزركيل، 17/6.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 284/18.  ) 6
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كقوله:  القول  من  )برصيح(  ثالثة  أمور  بأحد  ويكون  خمتاًرا،  بالشهادتني 
أرشك أو أكفر باهلل )أو لفظ( أي قول )يقتضيه( كقوله: اهلل جسم متحّيز« اهـ.
قول ال�سيخ حممد عثمان املريغنّي)1( احلنفّي )ت 1268هـ(

عدم  ومعناها  للحوادث:  »خمالفته  املريغنّي)2(:  عثامن  حممد  الشيخ  قال 
املوافقة لشىء من احلوادث، وليس تعاىل بجوهر، وال جسم وال َعَرض، 
وال متحّرك وال ساكن، وال يوصف تعاىل بالصغر وال بالكرب، وال بالفوقية 
وال  باالتصال  وال  باالحتاد  وال  األمكنة،  يف  باحللول  وال  بالتحتية،  وال 
بغري  وال  باألمام،  وال  باخللف  وال  بالشامل،  وال  باليمني  وال  باالنفصال، 

ذلك من صفات احلوادث« اهـ.
قول ال�سيخ ال�سويف العالمة خالد بن اأحمد النق�سبندي)3(

)ت 1242هـ(
قال الشيخ الصويف العالمة خالد بن أمحد النقشبندي)4(: »أشهد بأنَّ اهلل ليس 
يف  يل  وال  حادث،  به  يقوم  ال  صفاته،  وكذلك  عرض  وال  جوهر  وال  بجسم 
س عن التجسم وتوابعه وعن اجلهات واألقطار« اهـ. شىء، وال يتحد بغريه، مقدَّ

1 ( حممد عثامن بن حممد أيب بكر بن عبد اهلل املريغني، احلنفّي احلسينّي، ت 1268هـ، 
ولد  والسودان.  بمرص  املريغنية  األرسة  من  اشتهر  من  أول  هو  صويف.  مفس 
السودان،  ثم قصد  بالطائف يف احلجاز وتعلم بمكة وتصوف، وانتقل إىل مرص 
امللك  لكالم  التفاسري  »تاج  منها:  كتب،  له  كسال.  جنويب  اخلامتية  يف  فاستقر 
الكبري«، و»جمموع الغرائب«، و»األنوار املرتاكمة«، و»النفحات املدنية يف املدائح 

املصطفوية«. األعالم، الزركيل، 262/6.
2 ( منظومة منجية العبيد، حممد عثامن املريغنّي، ص 16.

3 ( خالد بن أمحد بن حسني أبو البهاء ضياء الدين النقشبندي املجددي، ت 1242هـ، 
صويف فاضل ولد يف قصبة قره طاغ من بالد شهرزور واملشهور أنه من ذرية عثامن 
ابن عفان ريض اهلل عنه وهاجر إىل بغداد يف صباه ورحل إىل الشام. من كتبه: »رشح 

مقامات احلريري«، و»رشح العقائد العضدية«. األعالم. الزركيل، 294/2.
علامء دمشق وأعيانا يف القرن الثالث عرش اهلجري، حممد مطيع ونزار أباظة، 312/1.  ) 4
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قول املف�سر �سهاب الدين الألو�سّي)1( )ت 1270هـ(
قال املفّس شهاب الدين األلويّس)2( يف رشح قول اهلل تعاىل إخباًرا عن 
)األنعام(:  چچچچرب  زبڃ  السالم:  عليه  إبراهيم  سيدنا 
»يدّل عىل أنه عزَّ وجلَّ ليس بجسم، إذ لو كان جساًم لكان غائًبا عنا فيكون 
آفاًل، واألفول ينايف الربوبية« اهـ. ثم قال: »هذه اآلية تدّل عىل أنه يمتنع أن 
يكون تعاىل بحيث ينـزل من العرش إىل السامء تارة، ويصعد من السامء إىل 
العرش تارة أخرى، وإال حلصل معنى األفول، وأنت تعلم أن الواصفني 
النـزول حيث سمعوا حديَثه الصحيح عن رسوهلم  م عزَّ شأنه بصفة  رهبَّ
صىّل اهلل تعاىل عليه وآله وسّلم، ال يقولون إنه حركة وانتقال، كام هو كذلك 
يف األجسام، بل يفّوضون تعيني املراد منه إىل اهلل تعاىل بعد تنـزهيه سبحانه 
عن مشاهبة املخلوقني، وحينئذ ال يرد عليه أنه يف معنى األفول املمتنع عىل 

الرّب جلَّ جالله« اهـ.
قول ال�سيخ حممد بن دروي�ص احلوت احل�سيني البريوتّي)3( 

)ت 1277هـ(
البريويّت)4(: »ليس ـ أي  قال الشيخ حممد بن درويش احلوت احلسيني 

1 ( حممود بن عبد اهلل احلسينّي األلويّس، ت 1270هـ، شهاب الدين، أبو الثناء، مفس 
أديب، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، ونسبة األرسة األلوسية إىل جزيرة ألوس 
يف وسط هنر الفرات عىل مخس مراحل من بغداد، تقلَّد اإلفتاء ببلده سنة 1248هـ 
نه  ثم انقطع للعلم. من كتبه: »روح املعاين« يف التفسري، و»غرائب االغرتاب« ضمَّ

تراجم الذين لقيهم، وأبحاًثا ومناظرات. األعالم، الزركيل، 176/7، 177.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلويّس، 209/7.  ) 2

حممد بن حممد درويش، أبو عبد الرمحن احلوت، عارف باحلديث، شافعي، اشتهر   ) 3
وتويف يف بريوت. له كتب منها: »أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب«، و»حسن 
ة الوضية يف توحيد  األثر يف ما فيِه ضعف واختالف من حديث وخرب وأثر«، و»الدرَّ

ّية«. ولد عام 1203هـ، وتويف عام 1277هـ. األعالم، الزركيل، 74/7. رب الرَبِ
رسائل يف بيان عقائد أهل الّسنة واجلامعة، حممد بن درويش احلوت احلسينّي، ص49.  ) 4
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وال  جسم  وال  ريح  وال  روح  وال  ـ  ضوًءا  ليس  أي  ـ  نور  وال  بنار  ـ  اهلل 
َعَرض، وال يّتصف بمكان وال زمان وال هيئة...« اهـ.

وقال)1(: »نـّزه احلّق سبحانه وتعاىل عن كل ما يوهم اجلسمية أو املكان 
أو احلدوث، وَفّوض علم احلقيقة له يف املتشابه« اهـ.

)ت 1298هـ( قول ال�سيخ عبد الغنّي الغنيمّي امليدايّن احلنفّي)2(
قال الفقيه عبد الغنّي الغنيمّي امليدايّن)3(: »واهلل تعاىل ليس بجسم، فليست 
رؤيته كرؤية األجسام، فإنَّ الرؤية تابعة للشىء عىل ما هو عليه، فمن كان يف 
مكان وِجهة ال ُيرى إال يف مكان وجهة كام هو كذلك، وُيرىـ  أي املخلوقـ  
بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة، ومن مل يكن يف مكان وال جهة ـ يعني 

اهلل ـ وليس بجسم، فرؤيته كذلك ليس يف مكان وال جهة« اهـ.
 قول ال�سيخ عبد احلافظ بن علي املالكي الأزهري)4(

)ت 1303هـ(
قال الشيخ عبد احلافظ املالكي الصعيدي األزهري)5(: »ذهب أهُل السنة 

رسائل يف بيان عقائد أهل الّسنة واجلامعة، حممد بن درويش احلوت احلسيني، ص106.  ) 1
2 ( عبد الغنّي بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمّي الدمشقّي امليدايّن، ت 1298هـ، 
من فقهاء احلنفية، نسبته إىل حملة امليدان بدمشق. له: »اللباب يف الفقه«، و»كشف 
ف والتوحيد«. األعالم،  االلتباس« يف رشح البخاري، و»رشوح ورسائل يف الرصَّ

الزركيل، 33/4، 34.
رشح العقيدة الطحاوية، عبد الغنّي امليدايّن، 69.   ) 3

4 ( عبد احلافظ بن عيل بن حممد بن حممود األزهري املالكي، ت 1303هـ، فاضل 
البالغة،  يف  السمرقندية«  بمضمون  الوافية  الزكيَّة  الرياض  »زهر  له:  مرصي. 
و»رشح روض األفهام يف غاية ما ينتهي إليه الكس من األحكام« يف الفرائض. 

األعالم، الزركيل، 276/3.
اإلشكال، من  واملاتريدية  األشعري  بني  خالف  من  نشأ  ملا  الدافع  السيال  املنهل   ) 5 

عبد احلافظ املالكي، ص55.
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ًها عن املقابلة  إىل أنه تعاىل جيوز عقاًل أن ُيرى، واملؤمنون يف اجلنة يرونه منـزَّ
يف  تعاىل  اهلل  جيعلها  قوة  احلق  أهل  مذهب  عىل  الرؤية  إذ  واملكان.  واجلهة 
ذلك،  غري  وال  للمرئي،  مقابلة  وال  أشعة،  اّتصال  فيها  يشرتط  ال  خلقه، 
االّتفاق  جهة  عىل  ذلك  بوجود  بعًضا  بعضنا  رؤية  يف  العادة  جرت  ولكن 
عىل سبيل االشرتاط، فال يلزم من رؤيته تعاىل إثبات جهته - أي جهة له -، 
ا كبرًيا، بل يراه املؤمنون ال يف جهة كام يعلمون أنه ال  تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

يف جهة« اهـ.
وقال أيًضا)1(: »إّنا نراه بال كيف أي تكّيف للمرئي من مقابلة ومسافة 
خمصوصة وإحاطة« ثم قال: »فإن الرؤية نوع من اإلدراك خيلقه اهلل تعاىل متى 
شاء وألّي شىء كان. فاملراد باملخالفة يف الكيف وجوب ُخُلّو رؤية الواجب 

تعاىل عن الرشائط والكيفيات املعتربة يف رؤية األجسام واألعراض« اهـ.
ا عند  ثم قال)2(: »إنه تعاىل ُيرى بمعنى أنه ينكشف لألبصار انكشاًفا تامًّ
والنهايات  احلدود  الستحالة  عنده  له  انحصار  وال  به،  إحاطة  بال  ائي  الرَّ

والوقوف عىل حقيقته كام هو حممل النفي يف اآلية الرشيفة« اهـ.
قول ال�سيخ اأبي املحا�سن القاوقجي)3( )ت 1305هـ(

يف  االعتامد  كتابه  يف  القاوقجي  الّدين  شمس  املحاسن  أبو  الشيخ  قال 

املنهل السيال، عبد احلافظ املالكي، ص55، 56.  ) 1
املنهل السيال، عبد احلافظ املالكي، ص56.  ) 2

سنة  طرابلس  يف  ولد  القاوقجي،  إبراهيم  بن  حممد  الدين  شمس  املحاسن  3 ( أبو 
للعلم  ه إىل مرص طلًبا  ى علومه االبتدائية عىل مشاخيها، ثم توجَّ 1224هـ، وتلقَّ
يف األزهر، مكث يف األزهر سبًعا وعرشين سنة يتلقى العلوم الدينية عن العلامء 
إىل  عاد  ثم  األوايل«،  األسانيد  الآليل يف  »معدن  كتابه  الذين ذكرهم يف  املحّققني 
طرابلس يدّرس فيها ويعّلم، وتويف يف مكة سنة 1305هـ. من مؤلفاته: »املقاصد 
السنية يف آداب الصوفية«، و»االعتامد يف االعتقاد«، و»بغية الطالبني يف ما جيب من 

أحكام الدين«. طرابلس مدينة العلم والعلامء، أمحد احلميص، ص6.
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أحد  كل  مع  له:  يقال  أن  فينبغي  اهلل؟  أين  سائل:  سأل  »إذا  االعتقاد)1(: 
بعلمه، وفوق كل أحد بقدرته، وظاهر يف كل شىء يف آثار صفاته، وباطن 

ه عن اجلهة واجلسمّية« اهـ. بحقيقة ذاته، منزَّ
قول مفتي ولية بريوت ال�سيخ عبد البا�سط الفاخوري)2( 

)ت 1324هـ(
قال مفتي والية بريوت الشيخ عبد الباسط الفاخوري الشافعي عن اهلل 
بَعَرض  الفراغ، فال مكان له، وليس  بِجْرٍم يأخذ قدًرا من  تعاىل)3(: »ليس 
يقوم باجلرم، وليس يف جهة من اجلهات، وال يوصف بالكرب وال بالصغر، 

وكل ما قام ببالك، فاهلل بخالف ذلك« اهـ. واجلرم هو احلجم واجلسم.
ر الطرابل�سي)4(  قول ال�سيخ ح�سني بن حممد اجِل�سنْ

)ت 1327هـ(
قال الشيخ حسني بن حممد اجِلْس الطرابليس)5(: »إنه تعاىل ليس جوهًرا 
وال جسام، فال يتاج إىل مكان يقوم فيه، ألن االحتياج إىل املكان من خواص 

اجلواهر واألجسام« اهـ.

االعتامد يف االعتقاد، أبو املحاسن القاوقجي، ص13.  ) 1
2 ( عبد الباسط بن عيل الفاخوري، مفتي بريوت، ت1324هـ. كان متقشًفا زاهًدا. 
تاريخ  خمترص  األنام  و»حتفة  النبوية،  السرية  يف  اللبيب«  »ذخرية  منها:  كتب  له 

اإلسالم«، و»نبذة يسرية من أقواله ملسو هيلع هللا ىلص«. األعالم، الزركيل، 218/7.
الكفاية لذوي العناية، عبد الباسط الفاخوري، ص13.  ) 3

4 ( حسني بن حممد بن مصطفى اجلس، عامل بالفقه واألدب، من بيت علم يف طرابلس 
الشام، له نظم كثري، ولد وتعلم يف طرابلس، ورحل إىل مرص، فدخل األزهر سنة 
1279هـ فاستمرَّ إىل 1284هـ، وعاد إىل طرابلس، فكان رجلها يف عرصه علاًم 
ووجاهة، وتويف فيها. من كتبه: »الرسالة احلميدية يف حقيقة الديانة اإلسالمية«، 
صالة  حكم  يف  الطاعة  و»إشارات  الفكر«،  و»نزهة  احلميدية«،  و»احلصون 
اجلامعة«. ولد عام 1261هـ، وتويف عام 1327هـ. األعالم، الزركيل، 258/2.

احلصون احلميدية، حسني بن حممد اجلس الطرابليّس، ص18.  ) 5
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وقال أيًضا)1(: »جيب هلل تعاىل املخالفة للحوادث، ويستحيل عليه املامثلة 
للحوادث، بأن يكون تعاىل مشاهًبا هلذه املوجودات احلادثة يف خاّصة من 
والرتكيب  والتحّيز  والعرضّية  واجلسمّية  كاجلوهرية  وذلك  خواّصها، 
والتجزؤ والتولد عن الغري ووالدة الغري، واالّتصال واالنفصال، واالنتقال 

من حّيز إىل حيز« اهـ.
ري �سيخ اجلامع الأزهر)2(  قول ال�سيخ �سليم الِب�سنْ

)ت 1335هـ(
قال الشيخ سليم البرِْشي املرصّي شيخ اجلامع األزهر)3(: »اعلم أيَّدك 
الناجية وما  الفرقة  بنا وبك سواء طريقه، أن مذهب  بتوفيقه، وسلك  اهلل 
ٌه عن مشاهبة احلوادث، خمالف هلا يف  ُمنَـزَّ نيُّون أن اهلل تعاىل  السُّ أمجع  عليه 
ُهُه عن اجلهة واملكان، كام دلت عىل  َتنَـزُّ مجيع سامت احلدوث، ومن ذلك 
ذلك الرباهني القطعية« اهـ. فاهلل منزه عن اجلهة واملكان ألنه ليس جساًم 

يمأل اجلهة واملكان.
وقال أيًضا)4(: »من اعتقد أّن اهلل جسم أو أّنه مماّس للسطح األعىل من 

امّية واليهود، وهؤالء ال نزاع يف كفرهم« اهـ. العرش كافر، وبه قال الكرَّ

1 (  احلصون احلميدية، حسني بن حممد اجلس الطرابليّس، ص 48.
اجلامع  شيخ  1335هـ،  ت  البرشي،  فراج  أيب  بن  سليم  بن  فراج  أيب  بن  2 ( سليم 
وتعلم  بمرص  شربخيت  أعامل  من  برش  حملة  يف  ولد  املالكية،  فقهاء  من  األزهر، 
وعّلم يف األزهر. وتوىل نقابة املالكية، ثم مشيخة األزهر مرتني، وتويف بالقاهرة. 
الزركيل،  األعالم،  النبوية«.  البعثة  يف  القادح  عىل  الرد  يف  السنية  »املقامات  له: 

.119/3
البرشي،  سليم  للبيهقّي(،  والصفات  األسامء  كتاب  مع  )مطبوع  القرآن  فرقان   ) 3

ص74. 
البرشي،  سليم  للبيهقّي(،  والصفات  األسامء  كتاب  مع  )مطبوع  القرآن  فرقان   ) 4

ص100. 
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قول ال�سيخ اإبراهيم املارغني الزيتوين)1( )ت 1349هـ(
قال الشيخ إبراهيم املارغني)2(: »ويسمى االعتقاد الفاسد كاعتقاد ِقَدم العامل 

أو تعّدد اإلله أو أنَّ اهلل جسم، وصاحب هذا االعتقاد جمَمُع عىل كفره« اهـ.
اهلل أي  ـ  هو  له  يكون  بأن  »أو  اهلل)3(:  عىل  املستحيالت  باب  يف   وقال 
يمني وال  أمام وال خلف وال  فوق وال حتت وال  له  فليس  ـ جهة،  تعاىل 

شامل، أو بأن يتقّيد تعاىل بمكان« اهـ.
)ت 1359هـ( قول ال�سيخ حممد بن اإبراهيم احل�سينّي الطرابل�سّي)4(

تفسري  يف  اللبناين  الطرابليّس  احلسينّي  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  قال 
چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   تعاىل:  قوله 
ڭ  ۇ  ۇۆچ )البقرة( ما نصه)5(: »ظنوا أنه سبحانه وتعاىل 
مما يشبه األجسام وتتعلق به الرؤية تعلقها بهـ  أي اجلسمـ  عىل طريق املقابلة 

يف اجلهات واألحياز، وال ريب يف استحالته« اهـ.

1 ( إبراهيم بن أمحد بن سليامن املارغني التونيس، ينسب إىل قبيلة بساحل حامل من 
أعامل ليبيا. ولد بتونس سنة 1281هـ، دخل الُكتَّاب بصباه وحفظ القرآن الكريم، 
ثم التحق بجامعة الزيتونة، وتويف سنة 1349هـ،. له تصانيف منها: »الشذرات 
الذهبية عىل العقائد الرشنوبية«. هداية القاري إىل جتويد كالم الباري، عبد الفتاح 

السيد عجمي املرصفي، 622/2. 
طالع البرشى عىل العقيدة الصغرى، إبراهيم املارغني، ص63.  ) 2
طالع البرشى عىل العقيدة الصغرى، إبراهيم املارغني، ص87.  ) 3

4 ( حممد بن إبراهيم احلسينّي، مفّس طرابليّس املولد والوفاة، تعلم يف األزهر بمرص، 
وعاد إىل بلده يف لبنان، فكان عينها وعاملها. وصنف كتًبا منها: »تفسري احلسينّي« 
األول منه، و»فريدة األصول«، و»رسالة يف املقوالت العرش«، و»رسالة يف تطبيق 
املبادئ الدينية عىل قواعد االجتامع«. ولد عام 1270هـ، وتويف عام 1359هـ. 

األعالم، الزركيل، 5/ 306.
تفسري القرآن الكريم، حممد بن إبراهيم احلسينّي الطرابليّس، ص101.  ) 5
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قول ال�سيخ حممد عبد العظيم الزرقاين)1( )ت 1367هـ(
قال الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين)2(: »ثم إن هؤالء املتحمسني يف 
السلف متناقضون ألهنم ُيثبتون تلك املتشاهبات عىل حقائقها، وال ريب أن 
حقائقها تستلزم احلدوث وأعراض احلدوث كاجلسمية والتجزؤ واحلركة 
ينفون هذه  املتشاهبات عىل حقائقها  يثبتوا تلك  واالنتقال، لكنهم بعد أن 
تناقض ال يرضاه  لوازمها  امللزومات ونفي  بثبوت  القول  أنَّ  اللوازم، مع 

لنفسه عاقل فضاًل عن طالب أو عامل.
فقوهلم ـ أي املشبهة ـ يف مسألة االستواء اآلنفة: إن االستواء باق عىل 
حقيقته، يفيد أنه اجللوس املعروف املستلزم للجسمية والتحيز، وقوهلم بعد 
أنه ليس اجللوس املعروف  ذلك: ليس هذا االستواء عىل ما نعرف، يفيد 
املستلزم للجسمية والتحيز، فكأهنم يقولون: إنه مستو غري مستو، ومستقر 
فوق العرش غري مستقر، أو متحيز غري متحيز، وجسم غري جسم، أو إن 
فوقه  واالستقرار  العرش،  عىل  االستواء  هو  ليس  العرش  عىل  االستواء 

ليس هو االستقرار فوقه، إىل غري ذلك من اإلسفاف والتهافت« اهـ.
ثم قال: »واالستواء يف اللغة العربية يدلُّ عىل ما هو مستحيل عىل اهلل يف 
ظاهره، فال بدَّ إًذا من رصفه عن هذا الظاهر، واللفظ إذا رصف عام وضع 
املجاز ال حمالة، ما  له واستعمل يف غري ما وضع له خرج عن احلقيقة إىل 

دامت هناك قرينة مانعة من إرادة املعنى األصيّل.
فكيف  هلم،  وفتنة  العامة  عىل  تلبيس  فيه  الصورة  هبذه  كالمهم  إن  ثم 
يواجهوهنم به ويملوهنم عليه، ويف ذلك ما فيه من اإلضالل ومتزيق وحدة 

األمة« اهـ.

ج من كلية  1 ( حممد عبد العظيم الزرقاين، ت1367هـ، من علامء األزهر بمرص، خترَّ
من  بالقاهرة.  وتويف  واحلديث،  القرآن  لعلوم  مدرًسا  هبا  وعمل  الدين،  أصول 

كتبه: »مناهل العرفان يف علوم القرآن«. األعالم، الزركيل، 210/6.
مناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاين، 210/2.  ) 2
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قول وكيل امل�سيخة الإ�سالمية يف دار اخلالفة العثمانية

ال�سيخ حممد زاهد الكوثري)1( )ت 1371هـ(

حممد  الشيخ  العثامنية  اخلالفة  دار  يف  اإلسالمية  املشيخة  وكيل  قال 
»فوق«  بكلمة  التمسك  بطالن  بذلك  »فظهر  احلنفي)2(:  الكوثري  زاهد 
مزاعم  عن  اهلل  تعاىل  تعاىل،  له  اجلهة  إثبات  يف  واألحاديث  اآليات  يف 

اجلسمية« اهـ.
املجّسمة  عىل  الّرد  يف  مقاالت  عدة  الكوثرّي  حممد  الشيخ  كتب  وقد 
منها: »خطورة القول باجلهة فضاًل عن القول بالّتجسيم«، و»حتذير األمة 
من دعاة الوثنّية«، و»فتن املجّسمة وصنوف خمازهيم« وغري ذلك. وقد نّص 
نصوص  وأورد  واملشّبهة،  املجّسمة  تكفري  عىل  موضع  غري  يف  مقاالته  يف 

العلامء يف ذلك.

له  األصل،  جركيّس  حنفّي،  فقيه  عيّل،  بن  احلسن  بن  زاهد  حمّمد  1 ( الكوثرّي، 
برشقي  »دوزجة«  أعامل  من  قرية  يف  ونشأ  ولد  والسري،  باألدب  اشتغال 
اآلستانة، اضطهده »االحتاديون« ملعارضته خّطتهم يف إحالل العلوم احلديثة 
والرتكية  العربية  جييد  كان  الدراسة،  حصص  أكثر  يف  الدينية  العلوم  حمّل 
يف  أيامه  يف  املطبوعات  بعض  عىل  كثرية  تعليقات  له  واجلركسية،  والفارسية 
ث عن اجلرب  الفقه واحلديث والرجال. وله تآليف منها: »االستبصار يف التحدُّ
واالختيار«، وله نحو مائة مقالة مجعها السيد أمحد خريي يف كتاب »مقاالت 
الزركيّل،  األعالم،  1371هـ.  سنة  وتويف  1296ه ،  سنة  ولد  الكوثرّي«. 

.129/6
تكملة الرد عىل نونية ابن القيم، حممد زاهد الكوثري، ص88.  ) 2
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 قول ال�سيخ حممد اخل�سر ح�سني التون�سي الأزهري)1(
)ت 1377هـ(

»إنَّ  ْوا مشيخة األزهر)2(:  قال الشيخ حممد اخلرض حسني وهو ممن تولَّ
اجلسمّية تستدعي املحّل واملكان، وقد ثبت أنَّ ذلك حماٌل عىل اهلل« اهـ.

 قول املحّدث ال�سيخ حممد عربي التباين املالكّي)3(
)ت 1390هـ(

قال املحّدث الشيخ حممد عريب التباين املالكّي املدّرس يف مدرسة الفالح 
ويف املسجد الَحرام يف مكة املكرمة)4(: »اتفق العقالء من أهل الّسنة الشافعية 

أديب  إسالمي  عامل  التونيس،  احلسني  عمر  بن  عيل  بن  احلسني  بن  اخلرض  1 ( حممد 
وممن  والقاهرة،  بدمشق  العربيني  املجمعني  أعضاء  من  الشعر،  يقول  باحث، 
ْوا مشيخة األزهر. ولد يف نفطة من بالد تونس وانتقل إىل تونس مع أبيه سنة  تولَّ
العظمى«  »السعادة  جملة  وأنشأ  فيه.  س  ودرَّ الزيتونة  بجامع  وخترج  1306هـ 
س يف األزهر. وأنشأ مجعية اهلداية اإلسالمية وتوىلَّ رئاستها  سنة 1321هـ، ودرَّ
وحترير جملتها. وترأس حترير جملة »نور اإلسالم« األزهرية، وجملة »لواء اإلسالم« 
ثم كان من هيئة كبار العلامء وُعنّي شيًخا لألزهر أواخر سنة 1371هـ واستقال 
سنة 1373هـ وتويف بالقاهرة ودفن بوصية منه يف تربة صديقه أمحد تيمور باشا. له 
تآليف، منها: »حياة اللغة العربية«، و»اخليال يف الشعر العريب«. األعالم، الزركيل، 

.114 ،113/6
جملة اهلداية اإلسالمية، ج12 ص4.  ) 2

ت  مشيش  بن  السالم  عبد  الشيـخ  باإلمـام  نسبه  يتصـل  التبان،  عريب  3 ( حممـد 
1390هـ، ُولِد يف قرية رأس الوادي باجلزائر عام 1315هـ. من مشاخيه الشيخ 
عبد اهلل بن القايض اليعالوّي باجلزائر وغريه بجامع الزيتونة بتونس، ومن مشاخيه 
محدان  والشيخ  الشنقيطّي  حممد  والشيخ  الشنقيطّي  أمحد  الشيخ  املنورة  باملدينة 
الدهان والشيخ مشتاق أمحد. ومن  الرمحن  الشيخ عبد  املكرمة  الونييّس، وبمكة 
باملسجد  التدريس  بدأ  املالكّي.  علوي  والسيد  كتبي  أمني  حممد  السيد  تالمذته 
مؤلفاته:  من  الرشيف.  النبوي  باملسجد  درس  له  وكان  1338هـ،  عام  احلرام 
من  والّسنة  القرآن  يف  بام  النجابة  ذوي  و»إحتاف  األبرار«،  برباءة  األخيار  »إفادة 

فضائل الصحابة«. اجلواهر احلسان، زكريا بن بيال، 270،263/1.
براءة األشعريني، التبان املالكّي، 1/ 79.  ) 4
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ٌه  واحلنفية واملالكية وفضالء احلنابلة وغريهم عىل أن اهلل تبارك وتعاىل ُمنَـزَّ
عن اجلهة واجلسمية واحلّد واملكان ومشاهَبة خملوقاته« اهـ.

 قول ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور املالكّي)1(
)ت 1393هـ(

چڇ   تعاىل:  اهلل  »قول  املالكّي)2(:  عاشور  بن  الطاهر  حممد  الشيخ  قال 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ ژ  ژڑڑچ )امللك( 
يف املوضعني من قبيل املتشابه الذي يعطي ظاهره معنى احللول يف مكان، 

وذلك ال يليق باهلل« اهـ.
 قول �سيخ الإ�سالم املحّدث احلافظ عبد اهلل الهررّي

احلب�سّي الأ�سعرّي ال�سافعّي )ت 1429هـ(
قال شيخنا شيخ اإلسالم عبد اهلل اهلرري ريض اهلل عنه)3(: »واهلل تعاىل 
إىل  وأبًدا، فال يتاج  أزاًل  ما سواه  أي مستغن عن كل  العاملني،  غنّي عن 
ليس كشىء من  أي جهة، ألنه  إىل  أو  به،  أو شىء يل  فيه،  يتحيز  مكان 
اجلسم  صفات  من  والتحيز  لطيًفا،  حجاًم  وال  كثيًفا  حجاًم  ليس  األشياء، 

الكثيف واللطيف« اهـ.
وقال رمحه اهلل)4(: »ومن اعتقد أن الوجَه إذا أضيَف إىل اهلل يف القرآِن أو يف 
ُه بل يكفر،  ب عىل البدِن فهو مل يعرف ربَّ احلديِث معناه اجلسد الذي هو مركَّ

الزيتونة  جامع  وشيخ  بتونس  املالكيني  املفتني  رئيس  عاشور،  بن  الطاهر  1 ( حممد 
وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته هبا. ُعنّي عام 1393هـ شيًخا لإلسالم 
مصنفات  له  والقاهرة.  دمشق  يف  العربيني  املجمعني  أعضاء  من  وهو  مالكيًّا، 
النظام االجتامعي  الرشيعة اإلسالمية« و»أصول  مطبوعة من أشهرها: »مقاصد 

يف اإلسالم« و»التحرير والتنوير« يف تفسري القرآن. األعالم، الزركيل، 174/6.
تفسري التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص 29، 33.   ) 2

الصاط املستقيم، عبد اهلل اهلررّي، ص47.  ) 3
الرشح القويم يف حل ألفاظ الصاط املستقيم، عبد اهلل اهلررّي، ص24.  ) 4
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ألن هذه هيئة اإلنساِن واملالئكِة واجلن والبهائِم، فكيف يكوُن خالُق العامَل 
ة، ال هو حجم لطيف وال هو حجم كثيف ألن  مثَلهم؟ فاهلل ليس حجاًم باملرَّ
العامل حجم كثيف وحجم لطيف. ثم هذا احلجم له صفات حركة وسكون 
إنام  تعاىل ليس كذلك  املكان واجلهة، واهلل  وتغرّي ولون وانفعال وحتّيز يف 
هو موجود غري متحّيز يف اجلهات واألماكن ألنه كان موجوًدا َقْبَلها، ولو مل 

يكن كذلك لكان له أمثال يف خلقه« اهـ.
وقال رمحه اهلل أيًضا)1(: » كذلك قولنا اهلل حي قادر مريد سميع بصري 
عامل متكلم باق، فليس هناك مشاركة بينه وبني خلقه، فإنَّ حياة اهلل أزلية 
فال  الصفات  بقية  يف  يقال  وكذلك  كذلك،  فليست  غريه  حياة  أما  أبدية 
بأنه  اهلل  عن  نعرّب  التعبري،  يف  اتفاق  هذا  إنام  ومماثلة،  مشاركة  هذا  يكون 
موجود ونعرّب عن العامَل بأنه موجود، والموافقة يف املعنى. أما إطالق لفظ 
هلام،  أصل  ال  خربان  هذا  يف  ورد  وقد  جتنبه،  فينبغي  اهلل  بأخالق  التخلق 
اهلل األعظم«، فال  ُخُلق  »السخاء  بأخالق اهلل« واآلخر:  أحدمها: »ختلَّقوا 
ْيِن إىل الرسول صىل اهلل عليه  جيوز وصف اهلل باخلُُلق، وال جيوز نسبة اخلرََبَ

وسلم« اهـ.
جملة الأزهر ال�سريف

ورد يف »جملة األزهر« التي ُتْصِدُرها مشيخة األزهر يف مرص)2(: »جيب تنزيه 
تنزيه األلفاظ املوضوعة  وجيب  النقائص،  ذاتِه تعاىل وصفاتِه جّل وعال عن 

لذلك عن سوء األدب والذهاب هبا مذهب املجسمة واملشبهة« اهـ.
قول ال�سيخ داود بن عبد اهلل الفاطاين

قال الشيخ داود بن عبد اهلل الفاطاين الذي هو من أشهر علامء املااليو)3(: 

الرشح القويم يف حل ألفاظ الصاط املستقيم، عبد اهلل اهلررّي، ص133، 134.  ) 1
جملة األزهر، عام 1938، املجلد التاسع، اجلزء األول، رشح سورة األعىل.  ) 2

اجلواهر السنّية، الفاطاين، ص6، 7.  ) 3
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»من شّبه اهلل بشىء من خملوقاته فال شّك يف كفره« اهـ.
وقال أيًضا)1(: »من أمثلة الكفر االعتقادي اعتقاد أّن اهلل جسٌم« اهـ.

قول ال�سيخ داود بن احلاج عمر الكلنتاين
قال الشيخ داود بن احلاج عمر الكلنتاين من علامء ماليزيا)2(: »من اعتقد 
أّن ذات اهلل أو صفاته أو أفعاله تشبه ذات أو صفات أو أفعال املخلوقات 

فال شّك يف كفره« اهـ.
قول ال�سيخ الدكتور نبيل ال�سريف اللبناين حفظه اهلل

قال الشيخ الدكتور نبيل الرشيف حفظه اهلل يف بعض دروسه: »اعلم أن 
النظر العقيل السليم ال خيرج عام جاء به الرشع وال يتناقض معه، والعقل 
عند علامء التوحيد شاهد للرشع، إذ إن الرشع ال يأيت إال بمجّوزات العقل 
كام قال احلافظ الفقيه اخلطيب البغدادي يف كتاب الفقيه واملتفقه)3(: »الرشع 

إنام َيِرُد بمجّوزات العقول، وأما بخالف العقول فال« اهـ.
قاله:  ومما  واملكان،  اجلهة  عن  اهلل  تنزيه  يف  األدلة  اهلل  حفظه  بنّي  ثم 
امّية  »والغرض من هذا الفصل نفي احلاجة إىل املحل واجلهة خالًفا للكرَّ
القول  بعضهم  وأطلق  فوق،  جهة  هلل  إن  قالوا:  الذين  املشبهة  ة  واحلشويَّ
عىل  والدليل  قوهلم.  عن  اهلل  تعاىل  عليه،  مستقر  العرش  عىل  جالس  بأنه 
أنه مستغن عن املحل أنه لو افتقر إىل املحل لزم أن يكون املحل قدياًم ألّنه 

قديم، أو يكون حادًثا كام أن املحلَّ حادث، وكالمها كفر« اهـ.
وقال حفظه اهلل: »املجّسمة أدعياء السلفية يزعمون أهنم حنابلة، أين هم 
من أمحد؟ ينتسبون إليه وهو بريء منهم، يف القول بريء منهم، ويف العمل 
وإليكم  منهم،  بريء  املعتقد  ويف  منهم،  بريء  السلوك  ويف  منهم،  بريء 

سلم املبتدي، الفاطاين، ص22. مفتاح املريد يف علم التوحيد، الفاطاين، ص7.  ) 1
العقائد والفوائد، الكلنتاين، ص7.  ) 2

الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغدادي، 392/1.  ) 3
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بعض ما خيالفون فيه اإلماَم أمحَد ريض اهلل عنه:
روى  تعاىل،  اهلل  حق  يف  بالتجسيم  قال  من  يكّفر  حنبل  بن  أمحد   -1
»قال  قال:  أنه  املسامع)1( عن صاحب اخلصال  تشنيف  كتابه  الزركيش يف 

أمحد: من قال إن اهلل جسم ال كاألجسام كفر« اهـ.
الزمان  السلفية يف هذا  أيًضا عىل أن املشبهة أدعياء  ثم قال: »وممّا يدل 
بن  وصالح  باز  بن  العزيز  عبد  زعامئهم  بعض  كتاب  يف  ورد  ما  جمّسمة 
فوزان الفوزان  وهو املسمى تنبيهات هاّمة)2( وفيه: »ثم ذكر الّصابوين هداه 
واحلنجرة،  واللسان  والّصامخ  واحلدقة  اجلسم  عن  سبحانه  اهلل  تنزيه  اهلل 
املذموم  الكالم  أهل  أقوال  من  هو  بل  الّسنة  أهل  كالم  من  ليس  وهذا 
كّله، وذلك  ُذكر  عاّم  منّزه  تعاىل  اهلل  أن  بحروفه. وال شّك  اهـ  وتكلفهم« 
وهذا  )الشورى(.  ٹچ  ٿ  ٿ  چٺ   تعاىل:  قوله  من  مفهوم 
ال شك مذهب أهل الّسنة كام قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي ـ الذي هو 
واألركان  والغايات  احلدود  عن  »تعاىل  اهلل3:  عن  ـ  الصالح  السلف  من 
املبتدعات« وقال:  الست كسائر  اجلهات  واألعضاء واألدوات، ال حتويه 
»ومن وصف اهلل بمعنى من معاين البرش فقد كفر« اهـ. واجلسم واحلدقة 
التفصييل  النفي  وهذا  البرش.  أوصاف  من  واحلنجرة  والّلسان  والّصامخ 
ومن  )الشورى(  ٹچ  ٿ  ٿ  چٺ   تعاىل:  قوله  من  مفهوم 

چڎ ڎ  قوله:  )النحل( ومن  چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿڤچ  قوله: 
ڈ ڈژچ )الرعد(. وذلك يف َفْهِم َمن آتاه اهلل تعاىل الفهَم، فال 
يتاج هذا النفي أن يكون ورد يف النص بعني األلفاظ املنفية إلثباته. وأما 
قوهلم بأننا ال ننفي وال نثبت ذلك ألنه مل يأت النص بنفيها أو إثباهتا، فهم 
بذلك فتحوا الباب للمالحدة عىل مرصاعْيه لينسبوا إىل اهلل ما ال جيوز عليه، 

تشنيف املسامع، الزركيّش، 684/4.  ) 1
الفوزان،   فوزان  بن  وصالح  باز  بن  العزيز  عبد  هامة،  تنبيهات  املسمى  2 (  الكتاب 

ص22.
3 ( النفائس، كامل احلوت، ص9، 13.
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حتى وصل األمر هبم أن قال أحد كبار املشبهة عن اهلل1: »ألزموين كّل شىء 
إال اللحية والعورة« اهـ. فام أشنع كفره، جعل هلل جساًم وأعضاء وجوارح 
وأدوات وظهًرا وبطنًا ورأًسا وشعًرا وعنًقا وغري ذلك، فأّي عاقل يّدعي 

اإلسالم يستجيز مثل هذا عىل اهلل تعاىل« اهـ.
وقال الشيخ الدكتور نبيل الرشيف: »انتساهبم ملذهب أمحد زوٌر وهبتان 
2- أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه جُيَّوز التأويَل الذي هو موافق لكتاب 

چى  ائ   تعاىل:  قوله  َل  َأوَّ لذلك  العرب،  ولغة  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وسنة  اهلل 
ائ  ەئ  ەئ وئچ )الفجر( قال)2(: »جاء أمره« ويف رواية: »جاءت 
قدرته«، معناه اهلل يظهر يوم القيامة أهوااًل عظيمة هي آثار قدرة اهلل، ولو 
كان اإلمام أمحد جمّساًم كأدعياء السلفية يف هذا الزمان ملا أّول اآلية ولكان 
أّما املجّسمة أدعياء السلفية فيقولون)3(: »التأويل تعطيل«  أخذ بظاهرها. 
اهـ. والتعطيل هو نفي وجود اهلل تعاىل أو صفاته، فيكونون بذلك حكموا 
عىل اإلمام أمحد ريض اهلل عنه بالكفر ألهنم جعلوه معّطاًل، فكيف بعد ذلك 
يّدعون االنتساب إليه؟! وقد حصل ملفتي املجسمة أدعياء السلفّية الذي 
مات يف هذا العرص وهو أعمى البرص أن دخل عليه رجل وقال له: أنت 

ضدُّ التأويل وتضّلل من يؤّول فام تقول يف قوله تعاىل: چڭ  ڭ      ڭ  ڭ   
لت هذا فقد  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋچ )اإلرساء(، فإن أوَّ
وقعت يف ما حّرمت، وإن تركت اآلية عىل ظاهرها فقد حكمت عىل نفسك 
وأضلُّ  أعمى  اآلخرة  يف  فأنت  أعمى  الدنيا  احلياة  هذه  يف  أنت  كام  بأّنك 
 سبياًل. فلم جيد هذا املشّبه جواًبا وما كان منه إال أن شتمه وأمر بإخراجه.

والنحل،  امللل  رشحه.  وسيأيت  اجلواربية  فرقة  مؤسس  اجلواريب  داود  هو   ) 1
الشهرستاين، ص105.

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 456. وقد تقّدم.  ) 2
تأويالت عىل من أنكر الصفات، ص84.  3 ( ممن قال ذلك ابن باز يف كتابه املسّمى 
وقاله األلباين يف كتابيه فتاوى األلباين، ص522، 523، وخمتص العلو، ص23: 

»التأويل عني التعطيل« اهـ. وكذا يف كتابه رشح الطحاوية ص18.
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فقد  ًرا،  متصوَّ يكون  أن  عن  اهلل  ينّزه  عنه  اهلل  ريض  حنبل  بن  أمحد   -3
رواه  اهـ.  ذلك«  بخالف  فاهلل  ببالك  تصورت  »مهام  قال:  أّنه  عنه  ثبت 
أبو الفضل التميمي احلنبيل يف كتابه املسّمى اعتقاد اإلمام املبّجل أمحد بن 
ّب« رواه  حنبل)1(، وقوله هذا مأخوذ من قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال فِْكَرَة يف الرَّ
جحچ  مج   يثحج   چىث   تعاىل:  قوله  ومن  األنصاري)2(،  القاسم   أبو 
)النجم(. قال الصحايب اجلليل أيّب بن كعب يف تفسريه هلذه اآلية)3(: »إليه 

ينتهي فِكُر َمْن تفّكر، فال تصل إليه أفكار العباد« اهـ. 
4- أمحد بن حنبل جُييز التربك بقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومنربه وآثاره، فقد ُسئل 
َيَمّس منرَب النبي ويتربك بمّسه ويقّبله ويفعل بالقرب مثَل ذلك  جل  عن الرَّ
أو نحَو هذا، يريد بذلك التقرَب إىل اهلل عّز وجل، فقال ريض اهلل عنه: »ال 
بأس بذلك« اهـ. رواه عنه ابنه عبد اهلل يف كتاب العلل ومعرفة الرجال)4(. 
ويعتربون  اهـ.  رشك«  »التربك  فيقولون)5(:  السلفية  أدعياء  املجّسمة  أما 
»اتفقوا عىل  تيمية)6(:  ابن  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقبيله رشًكا حتى  بقرب  التمّسح 
به فإنه من الرشك والرشك ال يغفره اهلل ولو كان  أنه ال يقبله وال يتمّسح 
إليه أحد قال: »اتفقوا«  َدْأُبه فإّنه إذا قال قواًل مل يسبقه  أصغر« اهـ. وهذا 

1 ( اعتقاد اإلمام أحد، أبو الفضل التميمي، 301/1. ولفظه: »ملا كان اهلل سبحانه 
التمييز فات العقول دركه، ومع ذلك فهو  وتعاىل ال يتصور بالعقول وال يتمثله 

شىء ثابت، وما تصور بالعقل فاهلل بخالفه« اهـ.
البغوي،  البغوي،  تفسري   .59 ص58،  األنصاري،  القاسم  أبو  اإلرشاد،  رشح   ) 2
القرطبّي،  تفسري   .417/7 )النجم(،  چ  جح  مج   يثحج   چىث   اآلية:  تفسري 
املتقي،  العامل،  كنز   .662/7 السيوطّي،  املنثور،  الدر   .115/17 القرطبي، 

369/3. وقد تقّدم.
رشح اإلرشاد، أبو القاسم األنصاري، ص58، 59.  ) 3

4 ( العلل ومعرفة الرجال، عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، 2 /492. 
الكتاب املسمى  تيمية، ص 24، 150.  ابن  التوسل والوسيلة،  املسّمى  الكتاب   ) 5
فتاوى يف العقيدة، ابن باز، رسائل إرشادية لرئاسة احلرس الوطني، 191، ص13.

6 ( الكتاب املسّمى التوسل والوسيلة، ابن تيمية، ص 24، 150.
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أو »أمجعوا« وال يذكر اسم عامل واحد، وكل باحث وحمّقق من أهل الفضل 
والَعْدل يعرف باَع ابِن تيمية يف التدليس واالفرتاء عىل أئمة احلديث وأعالم 

الصحابة والتابعني.
5- أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه جُيِيز التوسل بالنبي والّصاحلني، فها هو 
ريض اهلل عنه يقول يف َمنسكه الذي كتبه للِمرَوذي)1(: »إنه يتوسل بالنبي 
يف دعائه« اهـ. يعني املستسقي يسّن له يف استسقائه أن يتوّسل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
أما املجسمة أدعياء السلفية فيقولون2: نداء غري احلي احلارض رشك كام هو 
والصاحلني،  باألنبياء  املتوسلني  وُيَكّفُروَن  كتبهم،  من  كثري  يف  منصوص 

والعياذ باهلل من رشهم« اهـ.
 قول ال�سيخ الدكتور جميل حليم احل�سيني اللبناين

حفظه اهلل
قال الشيخ الدكتور مجيل حليم حفظه اهلل)3(: »هنى الّسلف عن التفّكر 
يف ذات اهلل تعاىل للوصول إىل حقيقته، ألّنه ال َيعلُم اللَّـَه عىل احلقيقة إال 
اللَّـه، إّنام معرفُتنا باهلل هي بمعرفة ما جيب له تعاىل وما يستحيل يف حّقه وما 
جيوز يف حّقه. وكّل من يتفّكر يف ذاته تعاىل فيتخّيل بخياله صورًة أو يتومهها 
بومهه ويعتقد أنَّ ما ختّيله وتومهه هو اهلل ما عرف اهلل سبحانه، إذ ال فرق بينه 
وبني عابد الصنم، عابد الصنم عبَد صورًة نحتها وهذا عبد صورة ختّيلها، 
وأما املؤمن املصّدق فيعبد من ال شبيه وال مثيل له ـ أي أن اهلل ال ُيتصّور يف 
الوهم إذ إنه ال يتصور إال صورة قال تعاىل: چٺ  ٿ ٿ ٹچ 
ًرا أي ذا صورة وشكل ألنَّ ذلك  )الشورى( ـ فاهلل يستحيل أن يكون مصوَّّ

من خواّص األجسام« اهـ.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 150/2.  ) 1
بن  حممد  واملجتمع،  الفرد  إلصالح  إسالمية  توجيهات  رسائل  املسمى  الكتاب   ) 2

مجيل زينو )املجسم(، ص9.
نقل اإلمجاع احلاسم يف بيان حكم اجلهوي واملجّسم، مجيل حليم، ص 72.  ) 3
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 قول ال�سيخ الدكتور �سمري بن �سامي القا�سي اللبناين
حفظه اهلل

قال الشيخ الدكتور سمري القايض حفظه اهلل يف ما ينقل عن اإلمام أيب 
حنيفة يف الفقه األكرب)1(: »ومعنى الشىء ـ يف حّقه تعاىل ـ الثابُت بال جسم 

وال جوهر وال َعَرض، وال حّد له وال ضّد له وال مثل له« اهـ.
ثم قال: »وقال أبو عثامن الصابويّن يف رسالة عقيدة أصحاب احلديث 
م تبارك  له: »إّن أصحاب احلديث املتمسكني بالكتاب والسنّة يعرفون رهبَّ
ما  عىل  رسوله  هبا  له  وشهد  وتنزيله،  كتابه  هبا  نطق  التي  بصفاته  وتعاىل 
تشبيًها  يعتقدون  وال  الثقات،  العدول  ونقله  الصحاح  األخبار  به  وردت 
الَكِلَم  املشبهة، وال يّرفون  تكييف  يكّيفوهنا  لصفاته بصفات خلقه، وال 
من  السنّة  أهل  اهلل  أعاذ  وقد  واجلهمية،  املعتزلة  حتريف  مواضعه  عن 
التحريف والتكييف، ومنَّ عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل 
من  عّز  قوله  واتبعوا  والتشبيه،  بالتعطيل  القول  وتركوا  والتنزيه  التوحيد 
الفقهاَء  ذكَر  ثم  اهـ.  )الشوى(«  ٿٹچ  ٿ  چٺ   قائل: 
السبعة: أي عبيد اهلل بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد 
وسعيد ابن املسّيب وأبا بكر بن عبد الرمحن وسليامن بن يسار وخارجة بن 
زيد ريض اهلل عنهم وسّمى من بعدهم خلًقا كثرًيا من األئمة وقال: »إهنم 
واحد  عن  يثبت  ومل  بعًضا،  بعضهم  مل خيالف  االعتقاد،  يف  متفقون  كّلهم 

منهم ما يضاّد ما ذكرنا« اهـ.
وقال أبو بكر حممد بن إسحاق الكالباذّي الفقيه الصويّف املسند املتوّف 
ـ  »إهّنم  اهلل2:  صفات  رشح  يف  اهلجرة  من  وثالثامئة  ثامنني  سنة  من  قريًبا 
ليس  ويًدا  له سبحانه سمًعا وبرًصا ووجًها  أن  ـ أمجعوا عىل  الصوفية  أي 
وليست  هلل  صفاٌت  أهنا  وأمجعوا  والوجوه،  واأليدي  واألبصار  كاألسامع 

حاشية الكيفوين عىل الدرة البهية، سمري القايض، ص 38 _ 40.  ) 1
2 ( التعرف ملذهب أهل التصوف، حممد بن إسحاق الكالباذي، الباب السادس.
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بجوارح وال أعضاء وال أجزاء« اهـ.
ويف مقدمته يف عقيدة اإلمام أمحد بن حنبل ويف أصول مذهبه ومرشبه 
كان  عنه  اهلل  ريض  حنبل  بن  أحد  »إّن   :)1( احلنبيّلّ التميمّي  حمّمد  أبو  قال 
يقول: إن صفات البارئ تعاىل ليست أعراًضا وال أجساًما، ألّنه قد ثبت أّن 

املوصوف ليس بعرض وال جسم وكذلك صفته« اهـ.
قول ال�سيخ اأ�سامة ال�سيد اللبناين حفظه اهلل

قال الشيخ األديب أسامة السيد يف بعض دروسه: »استدلَّت املجسمة 
چک  ک  ک  ک  گ  گ   عىل أن اهلل يسكن السامء بقول فرعون: 
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ )غافر(، فقلت ـ 

أي الشيخ أسامة يقول ـ وباهلل التوفيق: ]جمزوء الكامل[
ـــه ـــُه أنَّ ـــّب ـــش ـــــــَم امل ــالَزَع ــُع ال يف  ــُن  ــُك ــس ي اهللُ 

ــِره ــف ــُك ـــدلَّ ل ـــت ــــِد اس ـــن قـــوِل فـــرعـــوٍن خالوق ِم

ــــاَر إمـــاَمـــُه ـــوُن ص ـــرع ــىلف ــبِ ــال ب ـــُن  املـــكـــفَّ ذاك 

يل ـــِن  اب ــوُن  ــرع ف ـــاَل  ق الُعالإْذ  يف  ـــا  رصًح ــاُن  ــام ه

ــنــا ـــاَن لــرّب ـــك ـــَب امل ـــَس ـــالَن بـــغـــبـــائـــِهِ ملــــا َغ

مــا ـــــذا فـــراعـــنـــُة الــزَّ األىُلوَك َأَثـــــر  ــوا  ــُع ــبَّ ــت َت ِن 

بطبِعِهم  الـــــوالُء  ــَر  ــه اْنــَجــىلظ الــِعــلــِم  ـــقُّ يف  واحل

ـُـــْم  ــْم إهنَّ ــُه ــنْ ــَل ع ــي ـــْو ق ـــالل ـــَب وال الــبــلــيَّــِة  رشُّ 

ــْم؟ ــُرُه ـــاٍد كــف ـــَس ب ـــْي بىلأَوَل أبــــــًدا:  فــجــواُبــنــا 

1 ( مقدمته منها نسخة خطية يف اجلزء السادس واألربعني من الكواكب الدراري يف 
ترتيب مسند أمحد عىل أبواب البخاري املحفوظة يف ظاهرية دمشق البن زكنون 

عيل بن حسني بن عروة احلنبيل.
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هذا بعض ما مجعته من أقوال علامء اخللف يف تنزيه اهلل عن اجلسمية، 
: چٺ   منا أنه يكفي يف نفي اجلسمية عن اهلل تعاىل قوله عزَّ وجلَّ وقد قدَّ
ٿ ٿ ٹچ )الشورى( فهي أرصح آية يف تنزيه اهلل التنزيه الكيّل 

عن مشاهبة املخلوقني.
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الباب الثاين

 الف�سل الأول
حكم التج�سيم واملج�سمة

قال ابن املعّلم القريّش وقد تقّدم)1(: »عن عيّل ريض اهلل عنه قال: سريجع 
اًرا، قال رجل: يا أمري املؤمنني،  قوم من هذه األمة عند اقرتاب الساعة كفَّ
كفرهم بامذا: أباإلحداث أم باإلنكار؟ فقال: بل باإلنكار، ينكرون خالقهم 

فيصفونه باجلسم واألعضاء« اهـ. 
وقال ابن املعّلم كذلك)2(: »ثبت أن الشافعّي قال: من قال اهلل جالس 

عىل العرش كافر« اهـ.
احلنفية  »وهؤالء  السبكّي)3(:  الدين  تاج  احلافظ  القضاة  قايض  وقال 
واحدة،  يد  العقائد  يف  احلمد  وهلل  احلنابلة  وفضالء  واملالكية  والشافعية 
الّسنة  شيخ  بطريق  تعاىل  هلل  يدينون  واجلامعة،  الّسنة  أهل  رأي  عىل  كلهم 
تعاىل، ال ييد عنها إال رعاع من  واجلامعة أيب احلسن األشعرّي رمحه اهلل 
بأهل  حلقوا  احلنابلة  من  ورعاع  االعتزال،  بأهل  حلقوا  والشافعية  احلنفية 
وباجلملة  العقيدة،  أشعريَّ  إال  مالكيًّا  نر  فلم  املالكية  اهلل  وبّرأ  التجسيم، 
اها  تلقَّ التي  الطحاوّي  جعفر  أيب  عقيدة  تضّمنته  ما  هي  األشعرية  عقيدة 

علامء املذاهب بالقبول ورضوها عقيدة« اهـ.
حكم التجسيم واملجسمة عند احلنفية:

من  صفة  حدوَث  اعتقد  »من  عنه)4(:  اهلل  ريض  حنيفة  أبو  اإلمام  قال 

نجم املهتدي ورجم املعتدي، ابن املعلم القريّش، ص588.  ) 1

نجم املهتدي ورجم املعتدي، ابن املعلم القريّش، ص555.  ) 2
معيد النعم ومبيد النقم، السبكّي، ص 75.   ) 3

كتاب الوصية، ضمن جمموعة رسائل أيب حنيفة بتحقيق الكوثرّي، ص2.  ) 4
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صفات اهلل أو شّك أو توّقف َكَفَر« اهـ.
بيان  ذكر  هي  التي  رسالته)1(  يف  عنه  اهلل  ريض  الطحاوّي  اإلماُم  ونقل 
عقيدة أهل الّسنة واجلامعة عىل حسب ألفاظ أيب حنيفة والقايض أيب يوسف 
وحمّمد بن احلسن فقال: »ومن وصف اهلل بمعنًى من معاين البرش فقد كفر« 

اهـ. وأظهُر معاين البرش اجلسمية.
وورد يف كتاب كشف األرسار رشح أصول البزدوّي)2( قوله)3(: »إن أبا 

حنيفة قال جلهم بن صفوان املجّسم)4(: »اخرج عني يا كافر« اهـ.
ألنم  املجّسمة  شهادة  تقبل  »وال  احلنفّي)5(:  احلاج  أمري  ابن  وقال 

َكَفَرة« اهـ.

املشهورة  عقيدته  يف  كام  املجسم  تكفري  عىل  اإلمجاَع  الطحاوّي  جعفر  أبو  اإلمام  نقل   ) 1
بالعقيدة الطحاوية.

فقيه أصويّل  أبو احلسن،  الكريم، ت 482هـ،  بن عبد  بن احلسني  بن حممد  2 ( عيّل 
من أكابر احلنفية. له تصانيف منها: »املبسوط«، و»كنـز الوصول يف أصول الفقه« 
ويعرف بأصول البزدوّي، و»تفسري القرآن«، و»غناء الفقهاء« يف الفقه. األعالم، 

الزركيل، 328/4، 329.
3 (  كشف األرسار رشح أصول البزدوّي، عالء الدين البخارّي، 22/1.

الصفات  ينكر  كان  اجلهمية،  ورأس  الضاللة  ُأسُّ  الراسبّي،  صفوان  بن  4 ( جهم 
ويقول: إن اهلل تعاىل يف األمكنة كلها، يكثر ذكره يف كتب التاريخ والفرق، ظهرت 
أمية سنة 128هـ،  بني  ملك  أواخر  بمرو يف  أحوز  بن  وقتله سامل  برتمذ،  بدعته 
والنحل،  امللل  بأشياء.  عليهم  وزاد  األزلية،  الصفات  نفي  يف  املعتزلة  ووافق 

الشهرستايّن، 113/1.
التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج احلنفّي، 294/6.   ) 5

ُمصلح  الفتح،  أبو  733هـ،  ت  التربيزّي،  حممد  بن  موسى  هو  احلاج  أمري  ابن   
الّدين، فقيه حنفّي. زار دمشق سنة 710 هـ، وسنة 726 هـ، ومّر بالقاهرة، وتويف 
بوادي بني سامل يف طريق احلجاز وهو قاصد زيارة قرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد أداء احلج. 
من كتبه: »الرفيع يف رشح البديع« البن الساعايّت يف األصول. األعالم، الزركيل، 

.328/7
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وقال املال عيّل القاري)1(: »من اعتقد أن اهلل ال يعلم األشياء قبل وقوعها 
زمان  عليه  ويمّر  وله مكان  بأنه سبحانه جسم  قال  من  وكذا  كافر...،  فهو 

ونحو ذلك كافر، حيث مل تثبت له حقيقة اإليامن« اهـ.
تنــزيه اهلل تعاىل  املذهب عن معتقد اإلمام أيب حنيفة يف  َيِْد علامُء  ومل 
عن اجلسم واهليئة والطول والعرض، ولو شذَّ منهم شاّذون ظلُّوا كنقطة 
الوهابية)2( وبابن  ُفتِنوا بمجسمة العرص  إليه ممّن  ينتسبون  يف بحر من هم 
تيمية املجسم وكان يف القرن السابع اهلجرّي كابن أيب العّز احلنفّي)3( الذي 
َتبِع ابن تيمية فرشح العقيدة الطحاوية عىل خالف منهج أهل احلق عامة 
وأهل مذهبه خاصة، فقد حشا رشَحُه ومأَلُه بضالالت ابن تيمية فإنه كان 

كالظّل له.
ومما ذكره ابُن أيب العز املشبه)4( يف هذا الرشح من عقيدة ابن تيمية زعمه 

رشح الفقه األكرب، املال عيل القاري، ص271.  ) 1
2 ( الوهابية نسبة إىل مؤسس حركتهم الضالة حممد بن عبد الوهاب، كان ابتداء ظهور 
تويف  وقراها،  بنجد  1150هـ  بعد  أمره  واشتهر  1143هـ،  سنة  الرشق  يف  أمره 
نة،  سنة 1206هـ، وقد ظهر بدعوة ممزوجة بأفكار منه زعم أهنا من الكتاب والسُّ
وكّفر األمة ألهنا عىل غري ما هو عليه من الضالل، وأخذ ببعض بدع تقي الدين 
أمحد بن تيمية فأحياها، ومنها عقيدة التجسيم هلل والتحيز يف جهة، وحتريم التوّسل 
من  وغريه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  قرب  لزيارة  السفر  وحتريم  ملسو هيلع هللا ىلص،  بالنبّي 
األنبياء والصاحلني بقصد الدعاء هناك رجاء اإلجابة من اهلل، وتكفري من ينادي 
هبذا اللفظ: يا رسول اهلل أو يا حممد أو يا عيل أو يا عبد القادر أغثني أو بمثل ذلك 
إال للحّي احلارض، وابتدع من عند نفسه حتريم تعليق احلروز التي ليس فيها إال 
القرآن وذكر اهلل، وحتريم اجلهر بالصالة عىل النبّي عقب األذان، وأتباعه يّرمون 

االحتفال باملولد الرشيف خالًفا لشيخهم ابن تيمية.
3 ( عيّل بن أيب العز احلنفّي، ت 792هـ، كان بدمشق، ثم بالديار املرصية، ثم بدمشق 
حجر  ابن  الكامنة،  الدرر   .313/4 الزركيل،  األعالم،  املجسمة.  من  وكان 

 .372/1
4 ( ذكر ذلك عند الكالم عىل قول الطحاوّي: »واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان أبًدا 

وال تبيدان« اهـ. ص427.



231

أن أهل الّسنة يقولون بفناء النار، فيكون عنده وعند ابن تيمية وعند جمسمة 
العرص عذاب الكفار واملرشكني الذين حاربوا اللَّـَه وأنبياَءه يف نار جهنم 
ينتهي وينقطع، مكّذبني قول اهلل تعاىل: زبے  ۓ  ۓ  ڭڭۆ 

)فاطر(، وقوله زبۆ  ۆ  ۈ  ۈرب )اجلن(.
ومما ذكره)1( أيًضا من عقيدة ابن تيمية قوله بأزلية نوع العامل التي أخذها 
خلق  إنام  العامل  نوع  خيلق  مل  اهلل  إن  قالوا:  الذين  الفالسفة  عن  تيمية  ابن 

األفراد فقط، والعياذ باهلل.
وقال اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل عنه)2(: »نقّر بأن اهلل عىل العرش استوى 
من غري أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو احلافظ للعرش وغري 
وتدبريه  العامل  إجياد  عىل  َقَدَر  ملا  حمتاًجا  كان  فلو  احتياج،  غري  من  العرش 
كاملخلوق، ولو كان حمتاًجا إىل اجللوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان 

ا كبرًيا« اهـ. اهلل تعاىل، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
أن خيلق  قبل  كان  اهلل وال مكان،  »كان  عنه كذلك)3(:  اهلل  وقال ريض 

اخللق، كان ومل يكن أيٌن وال خلٌق وال شىء، وهو خالق كل شىء« اهـ.
وقال ريض اهلل عنه أيًضا)4(: »فمن قال: ال أعرف ريب أيف السامء هو أم 
يف األرض فهو كافر، كذلك من قال: إنه عىل العرش وال أدري العرش أيف 

السامء أم يف األرض« اهـ.
ا بجهة وحّيز،  ر اإلماُم قائَل هاتني العبارتني ألنه جعل اهلل خمتصًّ وإنام كفَّ
وكّل ما هو خمتّص باجلهة والتحيز فإنه حمتاج حمَدث بالرضورة أي بال شك، 
وليس مراده كام زعم املشبهة إثبات أن السامء والعرش مكان هلل تعاىل، بدليل 

اسم  استفاد  اخللق  خلق  بعد  »ليس  الطحاوّي:  قول  عىل  الكالم  عند  ذلك  1 ( ذكر 
اخلالق«، ص132.

2 (  رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص70.
الفقه األبسط، أبو حنيفة، ص57.  ) 3
الفقه األبسط، أبو حنيفة، ص49.  ) 4
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كالمه السابق الرصيح يف نفي اجلهة عن اهلل ـ وقد نقلنا ذلك ـ، ومن ذلك 
قوله: »ولو كان حمتاًجا إىل اجللوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان« 
التشبيه  اهـ. ففي هذا إشارة من اإلمام ريض اهلل عنه إىل إكفار من أطلق 
الكوثرّي)2(  البيايّض احلنفّي)1( والشيخ  العالمة  قال  والتحيز عىل اهلل، كام 
أّلفه  الذي  املرام)3(  إشارات  كتابه  يف  البيايض  اإلمام  قال  وقد  وغريمها. 
لبيان ورشح كالم أيب حنيفة وما يستفاد منه من اإلشارات ما نّصه: »ومن 
وصفه تعاىل بكونه جساًم منهم أي موجوًدا ال كاألجسام كبعض الكرامية، 
ومنهم من قال: إنه عىل صورة شاب أمرد، ومنهم من قال: عىل صورة شيخ 
أشمط، وكّل ذلك كفر وجهل بالرّب ونسبة للنقص الصيح إليه، تعاىل 

ا كبرًيا« اهـ. عن ذلك علوًّ
وقد نقل عدٌد ال يىص تكفرَي اإلمام أيب حنيفة ملن يقول)4(: »ال أعرف 
ريب يف السامء أو يف األرض!« وكذا َمن قال: »إنه ـ أي اهلل ـ عىل العرش، وال 
أدري العرش أيف السامء أو يف األرض« منهم اإلمام تقّي الدين احلصنّي)5( 

إشارات املرام، البيايّض احلنفّي، ص 200.   ) 1
بوسنوي  فاضل،  قاض  البيايض، ت 1098هـ،  الدين  بن سنان  حسن  بن  أمحد   
األصل. ولد يف إستانبول وأخذ عن علامئها، وتويف يف قرية قريبة منها. له تآليف 
و»سوانح  احلنفية،  فقه  يف  اإلمام«  عبارات  من  املرام  »إشارات  منها:  بالعربية 

العلوم« يف ستة فنون، و»الفقه األبسط«. األعالم، الزركيل، 112/1.
التكملة، الكوثرّي، ص 180.  ) 2

إشارات املرام، البيايّض احلنفّي، ص 200.   ) 3
الفقه األبسط، أبو حنيفة، ص49.  ) 4

دفع شبه من شبه ومترد، تقّي الدين احلصنّي، ص18.  ) 5
أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني احلصني تقي الدين،   
)قرى  من  احلصن  إىل  نسبته  هبا،  ووفاته  دمشق  أهل  من  ورع  فقيه  829هـ،  ت 
د  ومترَّ شبه  من  شبه  و»دفع  األخيار«،  »كفاية  منها:  كثرية  تصانيف  له  حوران(، 

ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد«. األعالم، الزركيل، 69/2.
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واإلمام أمحد الرفاعّي)1( وغريمها، وذكروا أنه كّفره ألّنه جّوز للَحّق مكاًنا.
فوضح بعد هذا البيان الّشايف أن دعوى إثبات املكان هلل تعاىل أخًذا من 

كالم أيب حنيفة ريض اهلل عنه افرتاء عليه وتقويل له بام مل يقل.
ومن العلامء احلنفية الذين كّفروا املجّسَم الشيُخ زيُن الدين الشهرُي بابن 
نجيم احلنفّي )ت 970هـ( الذي قال ما نّصه)2(: »ويكفر بإثبات املكان هلل 
تعاىل، فإن قال: اهلل يف السامء، فإن قصد حكاية ما جاء يف ظاهر األخبار      

ال يكفر، وإن أراد املكان كفر« اهـ.
وقال اإلمام احلافظ الفقيه أبو جعفر أمحد بن سالمة الطحاوي احلنفّي 
العقيدة  املسامة  رسالته  أول  )ت321هـ(  الصالح  السلف  من  هو  الذي 
الُسنَِّة واجلامعة« أي أن هذه هي  بياِن عقيدِة أهل  الطحاوية)3(: »هذا ذكُر 
عن  اهلل  تنـزيه  يف  التابعني  وأتباع  والتابعني  الصحابة  من  السلف  عقيدة 
من  فهو  األمهية  غاية  يف  الطحاوّي  وكالم  واجلسمية،  واجلهة  الـمكان 
علـامء احلديث ومن علـامء الفقه، وهذه العقيدة تدّرس يف أنحاء األرض 
يف الـمعاهد واجلامعات اإلسالمية، يقول ريض اهلل عنه يف رسالته ما نّصه: 
»تعاىل ـ أي اهلل ـ عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات، ال 

حتويه اجلهات الّستُّ كسائر الـمبتدعات« اهـ. وقد تقّدم بيانه.
حكم التجسيم واملجّسمة عند املالكية:

وأمحد،  والشافعّي  حنيفة  أيب  الثالثة  األئمة  عن  املجّسمة  تكفري  ثبت 
وثبت تكفريهم كذلك عن اإلمام أيب احلسن األشعرّي واإلمام أيب منصور 
املاتريدّي ريض اهلل عنهم، ومثل ذلك عن اإلمام مالك رواه اإلمام املجتهد 

الربهان املؤيد، أمحد الرفاعّي، ص24.  ) 1
البحر الرائق، ابن نجيم، باب املرتدين، 129/5.  ) 2

النفائس، كامل احلوت، ص9، 12، 13.  ) 3
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بت  ابن املنذر عنه قال)1(: »أرى أن يستتاب أهل األهواء، فإن تابوا وإال رُضِ
كاملعتزلة  االعتقاد  يف  ابتدعوا  الذين  هم  األهواء  وأهل  اهـ.  أعناقهم« 
القرون  يف  ظهروا  وهؤالء  فَِرِقهم،  آخر  إىل  واجلربية  واملجسمة  واملشّبهة 
أفراخ وأذناب هؤالء يصولون  ما زال  إىل اآلن  بل  ينقرضوا،  السابقة ومل 
ومسمّيات  بأسامء  وإن  ودينهم  املسلمني  عقائد  عىل  مشّوشني  وجيولون 

خمتلفة.
وقال الشيخ حممد بن أمحد عّليش املالكّي)2( عند ذكر ما يوقع يف الكفر 
والعياذ باهلل ما نّصه)3(: »وكاعتقاد جسمّية اهلل وحتيُّزه، فإنه يستلزم حدوثه 

واحتياجه ملْحِدث« اهـ.
البخارّي صاحب  أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل  املحّدثني  وكان شيخ 
اح صحيحه أنه كان ينـّزه اهلل عن املكان  الصحيح )ت 256هـ( قد َفِهَم رُشَّ
واجلهة واجلسم، فقد قال الشيخ عيّل بن خلف املالكّي املشهور بابن بّطال 
اح صحيح البخارّي )ت 449هـ( ما نصه)4(: »قال أبو ذّر: سألت  أحد رُشَّ

ېې  زبۉۉې  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قول  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي 
اْلَعْرِش«. غرضه ـ أي البخارّي ـ يف  َت  َها حَتْ ائرب )يس(، قال:»ُمْسَتَقرُّ

زبۋ ۅ  الباب رد شبهة اجلهمية املجسمة يف تعلقها بظاهر قوله:  هذا 
وقوله:   )املعارج(،  ېوئرب  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ 
وما  )فاطر(  ىئرب  ەئەئ  ائ   ائ   ى   ى   ې   زبې  

اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، ابن املنذر، 73/8.  ) 1
2 ( حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل، ت 1299هـ، فقيه من أعيان املالكية 
وويل  األزهر،  يف  وتعلم  بالقاهرة  ولد  الغرب  طرابلس  أهل  من  األصل  مغريب 
الفتوى  املالك يف  العيل  »فتح  تصانيفه:  من  القاهرة.  تويف يف  فيه  املالكية  مشيخة 
عىل مذهب اإلمام مالك«، و»منح اجلليل عىل خمترص خليل«. األعالم، الزركيل، 

.19/6
منح اجلليل رشح خمتص خليل، حممد عليش، 206/9.  ) 3

رشح ابن بطال، ابن بطال، 107/20.  ) 4
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الرّد عليهم  الكالم يف  تقّدم  وقد  املعنى،  هذا  الباب من  أحاديث  تضّمنته 
وهو أن الدالئل الواضحة قد قامت عىل أن البارئ تعاىل ليس بجسم وال 
حمتاًجا إىل مكان يّله ويستقر فيه ألنه تعاىل قد كان وال مكان وهو عىل ما 
كان، ثم خلق املكان، فمحال كونه غنيًّا عن املكان قبل خلقه إياه ثم يتاج 
إليه بعد خلقه له، هذا مستحيل، فال حجة هلم يف قوله: زبۅۉرب 
ألنه إنام أضاف املعارج إليه إضافة فعل ـ وفعل اهلل أزيّل واملفعول حادث ـ، 
وقد قال ابن عباس يف قوله: زبۅۉرب هو بمعنى: العلّو والّرفعة. 
ألنَّ  ىرب  ى   ې   زبې   تعاىل:  قوله  يف  هلم  شبهة  ال  وكذلك 
صعود الَكِلِم إىل اهلل تعاىل ال يقتيض كونه يف جهة العلّو ألن البارئ تعاىل 
ال حتويه جهة إذ كان موجوًدا وال جهة، وإذا صحَّ ذلك وجب رصف هذا 
أن  فوجب  احلقيقة،  عىل  إجرائه  لبطالن  املجاز  عىل  وإجراؤه  ظاهره  عن 
زبۅۉرب رفعته واعتالؤه عىل خليقته وتنزهيه  يكون تأويل قوله: 
عن الكون يف جهة ألّن يف ذلك ما يوجب كونه جساًم تعاىل اهلل عن ذلك، 
وأما وصف الكالم بالصعود إليه فمجاز أيًضا واتساع ألن الكلم َعَرض، 
عامًلا  قادًرا  حيًّا  كونه  الفاعل  رشط  من  ألن  َيفعل،  أن  يصحُّ  ال  والَعَرض 
اعدين  الصَّ املالئكة  إىل  الَكِلَم  إىل  املضاف  الصعود  مريًدا، فوجب رصف 

به« اهـ. 
وقال أيًضا)1(: »أمر اهللُ تعاىل نبيَّه بدعاء العباد إىل دينه وتوحيده ففعل 

ما ألزمه من ذلك، فبلَّغ ما أمره بتبليغه وأنزل عليه: زبٹ  ٹ  ٹ ڤ  
زبٱ  ٻ   ڤڤرب )الذاريات(، ووجه ذكر حديث احلث عىل تالوة 
عىل  تشتمل  سورة  ألهنا  الباب  هذا  يف  )اإلخالص(  ٻٻرب  ٻ  
يلد  أنه مل  نفي ما يستحيل عليه، من  له وعىل  الواجبة  توحيد اهلل وصفاته 
نت ترمجة هذا الباب أن اهلل واحد  وتضمَّ ومل يولد، ومل يكن له كفًوا أحد، 
وأنه ليس بجسم، ألن اجلسم ليس بشىء واحد، بل هو أشياء كثرية مؤلَّفة، 

رشح ابن بّطال، ابن بّطال، 34/20.  ) 1
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ففي نفس الرتمجة الرّد عىل اجلهمية يف قوهلا: إنه تعاىل جسم. والدليل عىل 
استحالة كونه جساًم أن اجلسم موضوع يف اللغة للمؤلَّف املجتمع، وذلك 
املتعاقبة عليه  حمال عليه تعاىل، ألنه لو كان كذلك مل ينفك من األعراض 
مل  وما  أضدادها،  عند جميء  بعضها  لفناء  َحَدثِها  عليه عىل  بتعاقبها  الدالة 
ينفك من املحَدثات فمحَدث مثلها، وقد قام الدليل عىل ِقَدِمه تعاىل، فَبَطَل 

كونه جسام« اهـ.

حكم التجسيم واملجسمة عند الشافعية:
قال اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه جامًعا ما قيل يف التوحيد: »من انتهض 
ملعرفة مدّبره فانتهى إىل موجود ينتهي إليه فكُره فهو مشّبه، وإِن اطمأنَّ إىل 
العدم الرّصف فهو معطِل، وإن اطمأن ملوجود واعرتف بالعجز عن إدراكه 

م. فهو موّحد« اهـ. رواه البيهقّي وغريه)1(  وقد تقدَّ
وقال ابن املعّلم القريّش يف رسد مسائل يكفر معتقدها)2(: »وهذا ُمنَْتظٌم 
َمن كفُرُه جُممٌع عليه، وَمن كّفرناه من أهل القبلة كالقائلني بخلق القرآن)3( 
بالَقَدر،  يؤمن  ال  وَمن  وجودها،  قبل  املعدومات  يعلم  ال  ـ  تعاىل  ـ  وبأنه 
القايض حسني عن  العرش كام حكاه  اهلل جالس عىل  أن  يعتقد  َمن  وكذا 

نّص الشافعّي« اهـ.
وقال كذلك)4(: »ثبت أن الشافعّي قال: من قال: اهلل جالس عىل العرش 

كافر« اهـ.

رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص 152.  ) 1
ابن  نقل  وكذلك   .551 ص  القريّش،  املعلم  ابن  املعتدي،  ورجم  املهتدي  نجم   ) 2

الرفعة هذا القول عن الشافعي. كفاية النبيه رشح التنبيه، ابن الرفعة، 24/4.
3 ( أي من قال بأن هلل شفتني وأسناًنا وهلاة، وأن كالمه األزيّل أصوات وحروف فهو 

كافر.
نجم املهتدي ورجم املعتدي، ابن املعلم القريّش، ص 555.  ) 4
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وقال النووّي)1(: »)فرع( قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته ال تصحُّ الصالة 
وراءه، وَمن ال يكفر تصح، فمّمن يكفر من جيّسم جتسياًم رصحًيا ومن ينـكر 

العلم باجلزئيات« اهـ. أي من أنكر علم اهلل باجلزئيات.
وقال احلافظ النووّي كذلك)2(: »وأما التفصيل فقال املتويّل: من اعتقد 
ِقَدم العامل أو حدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم باإلمجاع ككونه 
عاملًِا قادًرا، أو أثبت ما هو منفي عنه باإلمجاع كاأللوان، أو أثبت له االتصال 

واالنفصال كان كافًرا)3(« اهـ.
وقال احلصنّي)4(: »إالَّ أنَّ النووّي جزم يف صفة الصالة من رشح املهّذب 
واب الذي ال حميد عنه، إذ فيه ـ أي قول  بتكفري املجّسمة، قلت: وهو الصَّ
ما  واملعّطلَة  املجّسمَة  اهلل  قاتَل  القرآن،  رصيح  خمالفة  ـ  باجلسمّية  قال  من 
أجرأهم عىل خمالفة َمن زبٺ  ٿ  ٿٿٿ  ٹ  ٹٹرب 

)الشورى(، ويف هذه اآلية رّد عىل الفرقتني« اهـ.
وقال احلافظ السيوطّي)5(: »قاعدة: قال الشافعّي: ال يكفر أحد من أهل 

القبلة، واسُتْثنَِي من ذلك املجّسم ومنكر علم اجلزئيات« اهـ.
اإلمام  عن  السيوطّي  ينقل  نفسها  الصحيفة  ويف  نفسه  الكتاب  ويف 

الشافعّي ريض اهلل عنه قوله: »املجّسم كافِـر« اهـ.
وقد ذكر اإلمام البيهقي الشافعّي املذهب يف األسامء والصفات يف كثري 
من املواضع أن اهلل منـّزه عن املكان واحلّد، ومن ذلك قوله)6(: »واستدّل 

املجموع، النووّي، 150/4.   ) 1
روضة الطالبني، النووّي، 64/10.   ) 2

3 ( إذ االتصال واالنفصال من صفات األجسام.
كفاية األخيار حل غاية االختصار، احلصنّي، ص 647.  ) 4

األشباه والنظائر، السيوطّي، ص 488.   ) 5
األسامء والصفات، البيهقّي، ص400.  ) 6
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بعض أصحابنا يف نفي املكان عنه ـ تعاىل ـ بقول النبّي ملسو هيلع هللا ىلص)1(: »أنَت الظاهُر 
فليَس فوَقَك شىٌء وأنَت الباطُن فليَس دوَنَك شىٌء« وإذا مل يكن فوقه شىء 

وال دونه شىء مل يكن يف مكان« اهـ.
وقوله)2(: »وما تفّرد به الكلبّي وأمثاله يوجب احلّد واحلّد يوجب احلََدث 

ه به، والبارئ قديم مل يزل« اهـ. حلاجة احلّد إىل حاّد خصَّ
والسكون  احلركة  »فإّن  قال:  ثم  له«،  مكان  ال  تعاىل  »اهلل  وقوله)3(: 
ليس كمثله شىء«  أحد صمد  تعاىل  واالستقرار من صفات األجسام، واهلل 

اهـ.
وقال املناوّي)4( عند الكالم عن تقسيم البدعة إىل كفرية وغري كفرية ما 
ه: »أّما من كفر هبا كمنكر العلم باجلزئّيات وزاعم التجسيم أو اجلهة أو  نصُّ
السكون أو االّتصال بالعامل أو االنفصال عنه فال يوصف عمله بقبول وال 

رد، ألنه أحقر من ذلك« اهـ.
وقال ابن حجر اهليتمّي)5(: »واعلم أن الَقَرايّف وغريه حكوا عن الشافعّي 
باجلهة  القائلني  بكفر  القول  عنهم  اهلل  ريض  حنيفة  وأيب  وأمحد  ومالك 

والتجسيم، وهم حقيقون بذلك« اهـ.
وأما ما ترويه املشبهة عن اإلمام الشافعّي مما هو خالف العقيدة السنية 
بن  العز  أبو  فهو  كادش  ابن  أما  كادش،  وابن  العشاري  أمثال  سنده  ففي 
كادش أمحد بن عبيد اهلل املتوف سنة 526هـ من أصحاب العشاري اعرتف 

صحيح مسلم، مسلم، باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع، 78/8.  ) 1
األسامء والصفات، البيهقّي، ص415.  ) 2

األسامء والصفات، البيهقّي، ص448، 449.  ) 3
فيض القدير، املناوي، 72/1.  ) 4

»حقيقون  ومعنى   .224 ص  اهليتمّي،  احلرضمية،  املقدمة  رشح  القويم  املنهاج   ) 5
جمسمة  ألهنم  بل  عليهم  افرتاًء  ليس  وتكفريهم  بالتكفري  جديرون  أي  بذلك« 

وخالفوا املعتقد اإلسالمّي السليم فقد خرجوا عن احلق واإلسالم وكفروا.
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بالوضع ، راجع ميزان االعتدال يف نقد الرجال)1(، وُحْكُم ِمْثِله عند أهل 
النقد معروف. وأما العشاري فهو أبو طالب حممد بن عيّل العشاري املتوف 
سنة 452هـ مغفل، وقد راجت عليه العقيدة املنسوبة إىل الشافعي كذًبا، 
وكل ذلك بإثبات الذهبّي نفسه يف كتاب امليزان)2( وغريه، وكذا ما ينسب 
املعروف  اهلكارّي)3(  احلسن  أيب  رواية  فهو  ـ  الشافعّي  وصية  ـ  للشافعّي 
متوهيات  فليحذر  والتعديل)4(،  اجلرح  كتب  يف  معروف  هو  كام  بوضعه 

املجّسمة فإن دأهبم ذكر ما يوافق هواهم وإن كان كذًبا وباطال.

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، الذهبّي، 259/1.  ) 1
2 ( قال الذهبّي يف ترمجته: »أدخلوا عليه أشياء فحّدث هبا بسالمة باطن، منها حديث 
موضوع يف فضل ليلة عاشوراء، ومنها عقيدة للشافعّيـ  وذكر بعض األباطيل عنه 
ثم قال ـ فقّبح اهلل من وَضَعه، والَعَتُب إنام عىل حمّدثي بغداد كيف تركوا العشارّي 
يروي هذه األباطيل« اهـ. ميزان االعتدال، الذهبّي، 267/6. لسان امليزان، ابن 

حجر، 302/5.
أبو احلسن، ت 486هـ، من ذرية عتبة بن أيب  3 ( عيّل بن أمحد بن يوسف اهلكارّي 
سفيان بن حرب، رحل يف احلديث وسمع ابن نظيف الفرا، وقال ابن عساكر: »مل 

يكن موثًقا يف روايته« اهـ. شذرات الذهب، ابن العامد، 379/3.
احلديث  بوضع  ُرِمَي  عمن  احلثيث  الكشف  يف  الطرابليّس  احللبّي  الوفا  أبو  4 ( قال 
حجر  وابن   ،112/3 الرجال  نقد  يف  االعتدال  ميزان  يف  )والذهبّي   ،184/1
املغني يف الضعفاء  483/5،  وكذلك قال الذهبي يف  لسان امليزان  العسقاليّن يف 
بوضع  متهم  النجار:  ابن  قال  اهلكارّي،  احلسن  أبو  أمحد  بن  »عيّل   :)443/2
ابن  وقال  اهـ.  موّثًقا«  يكن  مل  عساكر:  ابن  وقال  األسانيد،  وتركيب  احلديث 
الغالب عىل حديثه  136/1: »وكان  املستفاد من ذيل تاريخ بغداد  الدمياطّي يف 
أهل  حديث  يشبه  حديثه  يكن  ومل  واملنكرات،  الغرائب   - اهلكارّي  عىل  أي   –
الصدق، ويف حديثه متون موضوعة مركبة عىل أسانيد صحيحة، وقيل: إنه كان 
ث هبا. قال أبو القاسم بن عساكر: عيل  يضع احلديث بأصبهان، قدم بغداد، وحدَّ
بن أمحد اهلكارّي مل يكن موّثًقا، بلغني أن ابن اخلاضبة قصده ملا قدم بغداد، فذكر 
له أنه سمع من شيخ استنكر سامعه منه، فسأله عن تاريخ سامعه منه، فذكر تارخًيا 
متأّخًرا عن وفاة ذلك الشيخ، فقال ابن اخلاضبة: هذا الشيخ يزعم أنه سمع منه 

بعد موته بمدة، وتركه وقام« اهـ.
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فقد كان كل علامء الشافعية املعتربين عىل تنـزيه اهلل سبحانه عن صفات 
ينتسب  من  بعض  ختبَّط  ولو  واللطيفة.  الكثيفة  األجسام  من  املخلوقات 
إليهم يف متاهات اجلهل، فمرّد هذا إىل عدم ثبات عقيدة التنـزيه يف قلوهبم 
كام  مذهبه  علامء  وكبار  عنه  اهلل  ريض  الشافعّي  اإلمام  يعّلمها  كان  حسبام 

سبق النقل عنهم.

حكم التجسيم واملجسمة عند احلنابلة خصوًصا:
نقل ابن محدان عن اإلمام أمحد ريض اهلل عنه)1( »تكفري من قال عن اهلل: 
جسم ال كاألجسام« اهـ. ونقله صاحب اخلصال من احلنابلة كام ذكر ذلك 

املحّدث األصويّل بدر الدين الزركيّش)2(. 
العلامء  أنكر  ـ  أي سنة 429هـ  ـ  »وفيها  تارخيه)3(:  األثري يف  ابن  وقال 
عىل أيب يعىل بن الفراء احلنبيّل ما ضّمنه كتابه من صفات اهلل سبحانه وتعاىل 
بجامع  الزاهد  القزوينّي  احلسن  أبو  وحرض  التجسيم،  يعتقد  بأنه  املشعرة 

ا كبرًيا« اهـ.  املنصور، وتكلم يف ذلك، تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًّ
نَة التي تويف فيها أبو يعىل املجّسم  ويقول ابن األثري)4( أيًضا عند ذكر السَّ
بكل  فيه  أتى  الصفات  كتاب  »وهو مصنّف  نصه:  ما  عام 458هـ،  وهي 
عجيبة، وترتيب أبوابه يدل عىل التجسيم املحض، تعاىل اهلل عن ذلك، وكان 
اء عىل احلنابلة خرية ال  ابن التميمّي احلنبيّل يقول: لقد خرئ أبو يعىل الفرَّ

ناية املبتدئني، ابن محدان، ص30.   ) 1
تشنيف املسامع، الزركيّش، 684/4.  ) 2

الكامل يف التاريخ، ابن األثري، 16/8.  ) 3
عز  احلسن  أبو  اجلزري،  الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  عيل   
الدين بن األثري، املؤرخ اإلمام، من العلامء بالنسب واألدب. ولد ونشأ يف جزيرة 
ابن عمر وسكن املوصل، ت 630هـ. من تصانيفه: »الكامل«، و»أسد الغابة يف 

معرفة الصحابة«. األعالم، الزركيل، 331/4.
الكامل يف التاريخ، ابن األثري، 104/8.  ) 4
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يغسلها املاء« اهـ. وسبب ذلك أنه أّلف كتاًبا سامه إبطال التأويالت، وهو 
كتاب بدعّي، وهذا غري مؤلفاته األخرى التي فيها التجسيم والبدع.

ويقول ابن تيمية احلرايّن)1( ـ وكالمه هنا حق ـ: »إذ ال خيتلف أهل الّسنة 
أن اهلل تعاىل ليس كمثله شىء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، بل أكثر 
وهو  اهـ.  واملجسمة«  املشبهة  يكّفرون  وغريهم  أصحابنا  من  الّسنة  أهل 

يناقض نفسه يف مواضع أخرى، وهذا شأنه من التذبذب، والعياذ باهلل.
ومما قاله الشيخ ابن حجر اهليتمّي)2( يف التحذير من ابن تيمية املجّسم 
اهلل  ريض  أمحد  اإلمام  عقيدة  يف  »مطلب  عنوان  حتت  القّيم  ابن  وتلميذه 
احلنابلة ما ال خيفى عىل  ـ: يف عقائد  اهليتمّي  ـ أي  عنه وأرضاه«: »وسئل 
 رشيف علمكم، فهل عقيدة اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه كعقائدهم؟ 
وأرضاه  عنه  اهلل  ريض  حنبل  بن  أمحد  الّسنة  إمام  عقيدة  بقوله:  فأجاب 
وجعل جنان املعارف متقلبه ومأواه، وأفاض علينا وعليه من سوابغ امتنانه 
َأه الفردوس األعىل من جنانه، موافقة لعقيدة أهل الّسنة واجلامعة من  وبوَّ
ا كبرًيا،  املبالغة التامة يف تنزيه اهلل، تعاىل عام يقول الظاملون واجلاحدون علوًّ
عن اجلهة واجلسمية وغريمها من سائر سامت النقص، بل وعن كل وصف 
ليس فيه كامل مطلق. وما اشتهر به جهلة املنسوبني إىل هذا اإلمام األعظم 
املجتهد من أنه قائل بشىء من اجلهة أو نحوها فكذب وهبتان وافرتاء عليه، 
فلعن اهلل من نسب ذلك إليه أو رماه بشىء من هذه املثالب التي بّرأه اهلل 
منها. وقد بنّي احلافظ احلجة القدوة اإلمام أبو الفرج بن اجلوزّي من أئمة 
إليه من  القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب  مذهبه املربئني من هذه الوصمة 
ذلك  بطالن  يف  رصية  نصوصه  وأن  وهبتان،  وافرتاء  عليه  كذب  ذلك 
وتنزيه اهلل تعاىل عنه، فاعلم ذلك فإنه مهم. وإياك أن تصغي إىل ما يف كتب 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية وغريمها ممن اختذ إهله هواه وأضّله اهلل 

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 356/6.  ) 1
الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمّي، 480/1، 481.  ) 2
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عىل علم، وختم عىل سمعه وقلبه وجعل عىل برصه غشاوة، فمن هيديه من 
وخرقوا  الرسوم  وا  وتعدَّ احلدود  امللحدون  هؤالء  جتاوز  وكيف  اهلل،  بعد 
وليسوا  رهبم،  من  هدى  عىل  أهنم  بذلك  فظنّوا  واحلقيقة،  الرشيعة  سياج 
بل هم عىل أسوأ الضالل وأقبح اخلصال وأبلغ املقت واخلسان  كذلك، 
وأهنى الكذب والبهتان، فخذل اهلل متبعهم وطّهر األرض من أمثاهلم« اهـ.
رئيسها)1(كام  وابن  ببغداد  احلنابلة  رئيس  التميمّي  الفضل  أبو  وقال 
 تقدم: »وأنكر أمحد عىل من قال باجلسم ـ أي يف حّق اهلل ـ وقال: إن األسامء
وضعوا  اللغة  وأهل  واللغة،  الرشيعة  من  مأخوذة  ـ  األشياء  أسامء  أي  ـ 
وصورة  وتركيب  وَسمك  وعرض  طول  لذي  ـ  اجلسم  أي  ـ  االسم  هذا 
ذلك عن  منـّزه  أي  ـ  كّله  ذلك  عن  خارج  وتعاىل  سبحانه  واهلل   وتأليف، 
كّله ـ ومل جيئ ذلك يف الرشيعة ـ أي ومل َيِرْد إطالق اجلسم عىل اهلل يف الرشع 
ـ فبطل إطالق ذلك عىل اهلل رشًعا ولغًة« اهـ. ونقله عنه احلافظ البيهقّي يف 

مناقب أمحد)2( وغرُيه)3(.
ل،  ويقول التميمّي يف الكتاب عينه)4(: »واهلل تعاىل مل يلحقه تغريُّ وال تبدُّ
أي  ـ  وكان  العرش،  خلق  بعد  وال  العرش  خلق  قبل  احلدود  تلحقه  وال 
اإلمام أمحد ـ ينكر عىل من يقول: إن اهلل يف كل مكان بذاته ألن األمكنة كلها 

حمدودة« اهـ.

اعتقاد اإلمام املبّجل، أبو الفضل التميمّي، 298/1.  ) 1
عقيدة اإلمام أحد، البيهقي، ص111.  ) 2

إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، ابن مجاعة، ص33.  ) 3
اعتقاد اإلمام املبّجل، أبو الفضل التميمّي، 297/1.  ) 4
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م�سلك التاأويل

أنواع  يشبه سائر  يشبه األجسام وال  تعاىل ال  اهلل  أن  والعقل  بالنقل  ثبت 
العامل بأي وجه من الوجوه، أما النقل فقوله تعاىل: زبٺ  ٿ ٿٿ ٿ 
ٹ  ٹٹچ )الشورى(، فهذه اآلية رصية يف وجوب تنــّزه اهلل 
زبٿٿچ نكرة  تعاىل عن مشاهبة من سواه عىل اإلطالق، ألن كلمة: 
وقعت يف سياق النفي فأفادت العموم، أي أنه ينتفي عن اهلل مشاهبة شىء 
الفقيه زكريا األنصاري يف كتابه طريقة احلصول عىل غاية  العامل، قال  من 
للعموم وضًعا يف  النهي  معناه  النفي ويف  »والنكرة يف سياق  الوصول)1(: 
األصح« اهـ. ثم هذه اآلية من املحكامت، وحمكم القرآن هو األصل الذي 
عىل  حتمل  أاّل  جيب  جسمية  أو  تشبيًها  أومهت  آية  فكّل  املتشابه،  إليه  ُيَرّد 

ظاهرها بل ُتَردُّ إىل املحكم، فبذلك نكون قد وّفقنا بني املحكم واملتشابه.
القرآن  أن  معرفة  ينبغي  الصحيح  الوجه  عىل  املوضوع  هذا  ولفهم 

الكريم توجد فيه آيات حمكامت وآيات متشاهبات، قال تعاىل: زبڳڳ 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ېى   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۇۆۆ   ۇ  

ىائچ )آل عمران(.
إال  اللغة  َوْضِع  بَحَسِب  التأويل  من  يتمل  ال  ما  هي  املحكامت  فاآليات 

زبٺ   تعاىل:  منه)2(، كقوله  املراد  املعنى  ُعِرف بوضوح  ما  أو  وجًها واحًدا، 
زبٺ   وقوله:  )الشورى(،  ٹٹچ  ٹ   ٿ  ٿٿ  ٿ 
ڀڀ زبڀ   تعاىل:  وقوله  )اإلخالص(،  ٿٿچ  ٺ   ٺ    ٺ  

طريقة احلصول عىل غاية الوصول، زكريا األنصاري، 299/10.  ) 1
فتح الباري، ابن حجر، 210/8. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي،   ) 2
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ژچ  ڈ   ڈ   ڎ   زبڎ   سبحانه:  وقوله  )مريم(،  ٺچ  ڀ  
)الرعد(.

واحتاج  عديدة  أوجًها  احتمل  أو  ِداللته  تتَّضح  مل  ما  فهو  املتشابه  أما 
: زبڈ  ژ  ژ   إىل النظر حلمله عىل الوجه املطابق، كقوله عزَّ وجلَّ
من  كثري  قول  يف  عليه  واستوىل  العرش  قهر  أي  )طه(،  ڑچ  ڑ  

ائ   ائ   ى   ى   ې   زبې   تعاىل:  وقوله  العلم)1(،  أهل 
ەئىئچ )فاطر( أي أن العمل الصالح يصعد إىل حمّل كرامته تعاىل 

ٿٿ  ٿ  زبٺ   الكريمة:  اآلية  مع  منسجم  وهذا  السامء)2(،  وهو 
اآليات  إىل  ُيَرّد  أن  جيب  املتشاهبة  اآليات  فتفسري  )الشورى(،  ٹچ 

املحكمة، وهذا يف املتشابه الذي جيوز للعلامء أن يْعَلموه.
)آل  ائچ  ڭۇۇۆ  زبڭڭ  بقوله:  ُأِريد  الذي  املتشابه  وأما 
عمران( عىل قراءة الوقف عىل لفظ اجلاللة، فاملقصود ما كان كوجبة القيامة 
وخروج الدّجال عىل التحديد، وليس املراد ما هو من قبيل آية االستواء، 

وبذلك يكون اإلنسان عاماًل بام ورد.
فتبنّي أن املتشابه عىل قسمني: 

- قسم ال يعلُم تأويَلُه إال اهلل، وهو ما كان من نحو قيام الّساعة وخروِج  
ڭۇۇۆ  زبڭڭ   تعاىل:  بقوله  املراد  وهو  الّتحديِد،  عىل  الّدجاِل 
ءايُة  القسِم  هذا  من  وليس  اجلاللة،  لفظ  عىل  الوقف  قراءة  عىل  ائچ 

االستواء.
- وقسم يعلم تأويَله اهلل والّراسخون يف العلِم، ومثاله ما كان من معنى 

االستواء املذكور يف قوله تعاىل: زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ.

مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، 8/22، 9.  ) 1
تفسري النسفي، النسفي، 163/3.  ) 2
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وورد عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْعَمُلوا بُمْحَكِمِه وآِمنُوا بُمتشاهبِِه«)1(.
يف  بيدّي  الزَّ مرتىض  حممد  احلنفّي  الفقيه  اللغوّي  احلافظ  املحّدث  قال 
الرشقية  التذكرة  كتاب  نقاًل عن  للغزايل)2(  الدين  إحياء علوم  رشحه عىل 

ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   زبڭ    : وجلَّ عزَّ  اهلل  قول  »وأّما  نّصه:  ما  للقشريّي 
سألوا  املرشكني  فإن  الساعة،  قيام  وقت  به  يريد  إنام  عمران(  )آل  ائچ 
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة: أّيان مرساها ومتى وقوعها، فاملتشابه إشارة إىل علم 

زبڀ   قال:  وهلذا   ، وجلَّ عزَّ  اهللُ  إال  األمور  عواقب  َيعلم  فليس  الغيب، 
ڀ  ٺٺٺ  ٺ  ٿ  ٿڌچ )األعراف(، أي هل ينظرون إال قيام 
الساعة. وكيف يسوغ لقائٍل أن يقول يف كتاب اهلل تعاىل ما ال سبيل ملخلوق 
إىل معرفته، وال يعلم تأويله إال اهلل، أليس هذا ِمن أعظم القدح يف النبّوات، 
وأن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ما عرف تأويل ما ورد يف صفات اهلل تعاىل ودعا اخللَق إىل 
فإًذا  )الشعراء(،  زبڻ  ۀ  ۀ ہچ  يقول:  أليس  يعلم؟  ال  ما  علم 
ہچ  ۀ  ۀ   زبڻ   قال:  حيث  َكَذَب  يقولوا  أن  جيب  زعمهم  عىل 
)الشعراء( إذ مل يكن معلوًما عندهم، وإال فأين هذا البيان؟! وإذا كان بُلَغِة 
عى أنه مما ال تعلمه العرب َلـامَّ كان ذلك الشىء عربيًّا. فام  العرب فكيف ُيدَّ
قوٌل يف مقاٍل مآله إىل تكذيب الرّب سبحانه؟« اهـ. ثم قال القشريّي: »ثم 
الناس إىل عبادة اهلل تعاىل، فلو كان يف كالمه ويف ما  النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو  كان 
يلقيه إىل أمته شىء ال يعلم تأويله إال اهلل تعاىل، لكان للقوم أن يقولوا: َبنّي 
لنا أواًل َمْن تدعونا إليه وما الذي تقول، فإّن اإليامن بام ال ُيْعَلُم أصُله غري 
متأّت« اهـ. ويرّد القشريّي قائاًل: »ونسبة النبّي عليه الصالة والسالم إىل 
أنه دعا إىل رّب موصوف بصفات ال ُتعقل أمر عظيم ال يتخّيله مسلم، فإن 
اجلهل بالصفات يؤّدي إىل اجلهل باملوصوف، والغرض أن يستبني من معه 

مشكل اآلثار، الطحاوّي ، 184/4، 185. املستدرك، احلاكم، 553/1.  ) 1
بيدّي، 110/2.  إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 2
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مسكة من العقل)1( أنَّ قول َمن يقول: استواؤه صفة ذاتية ال ُيْعَقُل معناها، 
واليد صفة ذاتية ال ُيْعَقُل معناها، والَقدم صفة ذاتية ال ُيْعَقُل معناها، متويه 
ِضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إىل اجلهل. وقد وضح احلق لذي عينني، وليت 
ِشعري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا اإلنكار يف كّل شىء ويف كّل آية! 
أم يقنع برتك التأويل يف صفات اهلل تعاىل؟ فإن امتنع من التأويل أصاًل فقد 
ف  ُّ أبطل الرشيعة والعلوم، إذ ما من آية أو خرب إال ويتاج إىل تأويل وَتَرصَّ
يف الكالم)2(، ألّن َثمَّ أشياء ال بّد من تأويلها ال خالف بني العقالء فيه إال 
امللحدة الذين َقْصُدُهُم التعطيُل للرشائع، واالعتقاد هلذا يؤّدي إىل إبطال 
ما هو عليه من التمّسك بالرشع بزعمه. وإن قال جيوز التأويل عىل اجلملة 
إال يف ما يتعّلق باهلل وبصفاته فال تأويل فيه فهذا مصرٌي منه إىل أّن ما يتعّلق 
التقايص  جيب  وصفاته  بالصانع  يتعّلق  وما  ُيعلم،  أن  جيب  تعاىل  اهلل  بغري 
عنه، وهذا ال يرىض به مسلم« اهـ. ويرشح القشريي حال هؤالء املجسمة 
قائاًل: »ورّس األمر أنَّ هؤالء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدوَن حقيقَة 
التشبيه غري أهنم يدّلسون ويقولون: له يد ال كاأليدي، وقدم ال كاألقدام، 
له  بّد  املحّقق: هذا كالم ال  فليقل  بيننا.  فيام  نعقل  بالذات ال كام  واستواء 
تناقض،  يعقل معناه،  الظاهر وال  األمر عىل  ُنجري  قوُلُكْم:  استبيان،  من 

خس   زبحس   تعاىل:  قوله  يف  السياق)3(  فظاهر  الظاهر  عىل  َأْجَرْيَت  إن 
والعظم  واللحم  اجللد  عىل  املشتِمل  العضو  هو  )القلم(  حصحطچ  مس  
والعصب واملخ، فإن أخذَت هبذا الظاهر والتزمت باإلقرار هبذه األعضاء 
فهو الكفر، وإن مل يمكنك األخذ هبا ـ أي إن كنت ال تقول بذلك ـ فأين 
س الرّب تعاىل عاّم  األخذ بالظاهر؟ ألسَت قد تركت الظاهر وعلمت تقدُّ
يوهم الظاهر، فكيف يكون أخًذا بالظاهر؟ وإن قال اخلصم: هذه الظواهر 

1 ( أي شىء من العقل.

2 ( إال ما كان نحو قوله تعاىل: چىب  يب  جت  حتختچ )األنعام(.
3 ( هكذا يف األصل، ولعل الصواب الساق.
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ال معنى هلا أصاًل فهو ُحْكٌم بأهنا ملغاة، وما كان يف إبالغها إلينا فائدة وهي 
ع يف اخلطاب،  َهَدر وهذا حمال. ويف لغة العرب ما شئت من التجّوز والتوسُّ
التأويل  عن  جتاف  فمن  املقاصد.  ويفهمون  الكالم  موارد  يعرفون  وكانوا 
فذلك لقّلة فهمه بالعربية، ومن أحاط بطرٍق مَن العربية هان عليه مدرُك 

احلقائق. وقد قيل يف قول اهلل تعاىل: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆۆ  ۈ  
ۈائچ )آل عمران(: فكأنه قال: والراسخون يف العلم أيًضا يعلمونه 
ويقولون: آمنّا به، فإن اإليامن بالشىء إنام ُيتصّور بعد العلم، أما ما ال ُيعلم 
فاإليامن به غري متأّت، وهلذا قال ابن عّباس)1(: »أنا من الّراسخني يف العلم« 

بيدّي وأقّره. اهـ. كالم القشريّي، نقله الزَّ
فهنا مسلكان كلٌّ منهام صحيح:

الغالب  أي  األوىل،  الثالثة  القرون  أهل  وهم  السلف،  مسلك  األول: 
عليهم فإهنم يؤولوهنا تأوياًل إمجاليًّا باإليامن هبا واعتقاد أّن هلا معنًى يليق 
امُلْحَكمة،  اآليات  إىل  اآليات  تلك  ورّدوا  تعيني،  بال  وعظمته  اهلل  بجالل 

كقوله تعاىل: زبٺ  ٿ ٿٿ ٹچ )الشورى(.
وهذا كام قال اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه)2(: »آمنت بام جاء عن اهلل 

عىل مراد اهلل، وبام جاء عن رسول اهلل عىل مراد رسول اهلل)3(« اهـ.
ثم َنْفُي التأويل التفصييّل عن السلف كام زعم بعٌض مردوٌد بام يف صحيح 

البخارّي يف كتاب تفسري القرآن وعبارته هناك)4(: »سورة القصص زبڳ 
وهو  تعاىل  اهلل  سلطان  أي  اهـ.  ُمْلَكُه«  إال  ڱڻچ،  ڳ   ڳ   ڳ  

1 ( زاد املسري، ابن اجلوزّي، 354/1. الدر املنثور، السيوطّي، 152/2. 
دفع شبه من شبه ومترد، تقي الدين احلصني، ص56.  ) 2

3 ( يعني ريض اهلل عنه ال عىل ما قد تذهب إليه األوهام والظنون من املعاين احلّسية 
اجلسمية التي ال جتوز يف حّق اهلل تعاىل.

القصص،  سورة  تفسري  باب  التفسري،  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 4
.437/14
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صفة من صفات اهلل وقد تقّدم ذكره.
قال  فقد  بالرمحة  احلديث  يف  الوارَد  الضحَك  كذلك  البخاريُّ  َل  وَأوَّ
اخلطايب:  قال  رجلنِي«،  إىل  اهللُ  »يضحُك  »قوله  العسقالين)1(:  حجر  ابن 
الضحك الذي يعرتي البرش عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غري جائز 
ب هلذا الصنيع الذي يل حمل اإلعجاب  عىل اهلل تعاىل وإنام هذا َمَثل رُضِ
عند البرش، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه اإلخبار عن رضا اهلل بفعل أحدمها 
وقبوله لآلخر وجمازاهتام عىل صنيعهام باجلنة مع اختالف حاليهام. قال: وقد 
الرمحة وهو قريب وتأويله عىل معنى  الضحَك عىل معنى  البخاريُّ  ل  تأوَّ

الرضا أقرب، فإن الضحك يدل عىل الرضا والقبول « اهـ.
وهو  عنه  اهلل  ريض  أمحد  اإلمام  عن  التفصييّل  التأويل  أيًضا  وصّح 

زبى   تعاىل:  قوله  يف  قال  أنه  عنه  اهلل  ريض  عنه  ثبت  فقد  السلف  من 
سنده  صّحح   ، قدرته  جاءت  )الفجر(  وئچ  ەئ  ائائەئ  
احلافظ البيهقّي)2(، ومعناها جاءت آثار قدرته من املخلوقات مثل األهوال 
العظيمة التي تظهر يوم القيامة، ومنها أّن املالئكة جيّرون جزًءا من جهنم 
بسبعني ألف سلسلة إىل حيث يراه الناس، هذا شىء من أهوال يوم القيامة، 
ثم هناك األرض التي كان اإلنسان يعمل عليها احلسنات واملعايص، يأيت 
اهلل تعاىل بكّل قطعة فتشهد، فتنطق: فالن عِمل عيّل كذا وكذا من حسنات 
تشهد  الدنيا  يف  عليها  يعيش  كان  التي  األرض  من  القطعة  معاٍص،  ومن 
عليه، أما املعايص التي تاب منها ال تشهد عليه هبا، هذه من مجلة األمور 
يبقى عليها واٍد وال جبل،  العظيمة، وهذا يكون بعدما تدّك األرض وال 
ذلك  بعد  إليها،  يعادون  الناس  البيضاء،  كالفّضة  تصري  اجلديدة  األرض 
يؤتى بقطعة من األرض التي ُبّدلت فتشهد بام فعله هذا اإلنسان من خري 

فتح الباري، ابن حجر، 40/6. ونقله احلافظ البيهقّي يف كتاب األسامء والصفات،   ) 1
ص 470. 

مناقب اإلمام أحد، البيهقي، خمطوط.  ) 2
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أو رّش، بالنسبة هلذا وبالنسبة هلذا، هذه من آيات قدرة اهلل: زبى ائچ 
معناه اهلل ُيْظِهُر ذلك اليوم أموًرا عظاًما تبهر العقول.

ريض  أمحد  اإلمام  أن  تآليفهم  يف  ذكروا  العلامء  من  كثري  خلق  وهناك 
ل تأوياًل تفصيليًّا، منهم احلافظ عبد الرمحن بن اجلوزّي احلنبيّل  اهلل عنه أوَّ
الذي هو أحد أساطني املذهب احلنبيّل لكثرة اّطالعه عىل نصوص املذهب 

وأحوال اإلمام أمحد.
وقال مال عيّل القاري)1(: »علمت أن مالًكا واألوزاعّي ـ ومها من كبار 
ال احلديث تأوياًل تفصيليًّا. ومنهم اإلمام جعفر الصادق، بل  السلف ـ أوَّ
واضح،  وهذا  اهـ.  كافر«  اجلهة  معتقد  »إن  اخلََلف:  ومن  منهم  مجع  قال 
ومثله ما رّصح به العراقّي، وقال: إنه قوٌل أليب حنيفة ومالك والشافعّي 

واألشعرّي والباقاليّن. 
ڃچ  ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   زبڦ   نحو:  تأويل  عىل  الفرق  سائر  اتفق  وقد 
هارون:  وأخيه  ملوسى  تعاىل  قال  كام  واإلحاطة،  العلم  َمِعيَّة  أي  )احلديد( 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  زبڀ   )طه(،  ېېچ  زبۅۉۉ 
ٿٿٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦڄڄ  
)املجادلة(،  ڍچ  ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  
زبگ  گ  ڳڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻچ 
)البقرة( قال جماهد)2(: ِقبلة اهلل، فأينام كنت يف رشق أو غرب فال توجهن 

إال إليها، زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺچ )ق(، أي ال خيفى عىل اهلل خافية« اهـ.

مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، مال عيل القاري، 2/ 137.  ) 1
مفس  تابعّي  خمزوم،  بني  موىل  املكّي،  احلجاج  أبو  104هـ،  ت  جرب،  بن  2 ( جماهد 
التفسري عن ابن  القراء واملفسين« اهـ. أخذ  من أهل مكة. قال الذهبّي: »شيخ 
عباس، قرأه عليه ثالث مرات، يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت؟ 
صفة  حلية األولياء، أبو نعيم، 279/3.  ل يف األسفار، واستقر يف الكوفة.  وتنقَّ

الصفوة، ابن اجلوزّي، 117/2. األعالم، الزركيل، 278/5.
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الثالثة األوىل، وهم   القرون  بعد  َمْن جاَء  الثاين: مسلك اخلََلف، وهم 
لغة  تقتضيه  مما  هلا  معاٍن  بتعيني  تفصياًل  املتشاهبات  اآليات  تلك  يؤولون 
ال  بسلوكه  بأس  وال  كالسلف،  أيًضا  ظواهرها  عىل  يملوهنا  وال  العرب 
سّيام عند اخلوف من تزلزل العقيدة حفًظا من التشبيه، مثل قوله تعاىل يف 
توبيخ إبليس: زبۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ائچ )ص(، فيجوز أن 
يقال املراد باليدين العناية)1(، واملراد بذلك تكريم نبّي اهلل آدم عليه الصالة 

والسالم.
وإذا كان املجسمة قد بالغوا يف القدح يف مسلك التأويل اإلمجايل لتمسكهم 
بالظواهر والعياذ باهلل، وهو ما مل يفعله السلف، فمن باب األوىل عندهم أن 
يبالغوا يف القدح يف التأويل التفصييل الذي أسموه تعطيل الصفات! وقد 
أخذوه من أشخاص غرقوا يف متاهات التجسيم والعياذ باهلل، ومنهم اجلعد 
تعاىل  اهلل  أنَّ  ـ  بن درهم  ـ أي اجلعد  البيهقّي)3(: »زعم  قال  ابن درهم)2(، 
مل يتخذ إبراهيم خلياًل، ومل يكّلم موسى تكلياًم، سبحانه وتعاىل عام يقول 
ا كبرًيا، قال أبو رجاء: وكان اجلهم يأخذ هذا الكالم  اجلعد بن درهم علوًّ
من اجلعد بن درهم« اهـ. وقال أبو منصور البغدادّي)4(: »واجلهمية أتباع 
جهم بن صفوان الذي زعم أن اجلنة والنار تبيدان وتفنيان، وزعم أيًضا أن 

1 (  مفاتيح الغيب، الرازي، 413/26.
2 ( اجلعد بن درهم، ت 118هـ، مبتدع، له أخبار يف الزندقة. قال الذهبّي: »عداده يف 
التابعني، مبتدع ضال، زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خلياًل ومل يكلم موسى، فُقتل 
عىل ذلك بالعراق يوم النحر« اهـ. وقال ابن األثري: »كان مروان يلقب باجلعدّي، 
ألنه تعلم من اجلعد بن درهم مذهبه يف القول بخلق القرآن والقدر، وقيل: كان 
اجلعد زنديًقا شهد عليه ميمون بن مهران، فطلبه هشام، فظفر به، وسرّيه إىل خالد 
القسّي يف العراق فقتله« اهـ. كان يقول بخلق القرآن، وهو أول من تكلم بذلك 
األعالم،  ـ.  تعاىل  باهلل  والعياذ  ـ وهو كفر  الصفات  بنفي  يقول  يف دمشق، وكان 

الزركيل، 120/2.
األسامء والصفات، البيهقي، ص329.  ) 3

الفرق بني الفرق، أبو منصور البغدادّي، 199/1.  ) 4
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علم اهلل تعاىل حادث، وامتنع من وصف اهلل تعاىل بأنه شىء أو حّي أو عامل 
أو مريد وقال ال أصفه، وقال بحدوث كالم اهلل تعاىل كام قالته القدرية، ومل 

يسّم اهللَ تعاىل متكلاًم به، وأكفره أصحابنا يف مجيع ضالالته« اهـ.
ومن رؤوسهم ابن تيمية املجّسم الذي قال يف كتابه املسمى بيان تلبيس 
أنه ليس هلل  ادَّعى  اجلهمية)1(، وهو تبع يف بعض مقاالته للجهمّية: »فمن 
حدٌّ فقد رّد القرآن وادَّعى أنه ال شىء ألن اهلل وصف حدَّ مكانِه يف مواضع 

زبڄ   زبڈ ژ ژ  ڑ  ڑچ )طه(،  كثرية من كتابه فقال: 
)النحل(،  ۇۈچ  ڭ   ڭ   زبڭ   )امللك(،  ڇچ  ڃ   ڃ   ڄ  

زبٹ  ٹ ٹڤ ڍچ )آل عمران(، زبې  ې ى ى 
مل  ومن  احلّد،  عىل  ودالئل  شواهد  أشبهه  وما  كله  فهذا  )فاطر(،  ىئچ 
يعرتف به فقد كفر بتنـزيل اهلل تعاىل، وجحد آيات اهلل تعاىل« اهـ. فكالم 
ابن تيمية املجّسم هذا تكفري ألمة سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص سلفها وخلفها، التفاقهم 
عىل نفي احلّد عن اهلل تعاىل، كام قال سيدنا عيلٌّ ريض اهلل عنه)2(: »من زعم 

أن إهلنا حمدود فقد جهل اخلالق املعبود« اهـ.
وقال ابن تيمية)3( ما نصه: »وقال أهل الّسنة يف قوله: زبڈ ژ ژ  
ڑ  ڑچ )طه( االستواء من اهلل عىل عرشه املجيد عىل احلقيقة ال عىل 
املجاز« اهـ. وهذا زور وهبتان عىل أهل الّسنة. ويقول يف الفتوى احلموية ما 

نصه)4(: »فاهلل مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة« اهـ. 
وقد تقّدم أن كالم أهل الّسنة يدل عىل أنَّ استوى تأيت بمعنى استوىل، 
»استوى«  أّولوا كلمة  السلف واخللف  عالِـاًم من  أكثر من سبعني  وهناك 
)طه(:  ڑچ  ڑ   ژ   ژ  زبڈ  قوله:  يف  تعاىل  اهلل  إىل  املضافة 

بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، ص 427.  ) 1
حلية األولياء، أبو نعيم، 72/1 ،73.  ) 2
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 220/3.  ) 3

الفتوى احلموية، ابن تيمية، 521/1.   ) 4
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باستوىل، ومنهم: اإلمام املجتهد احلافظ السلفّي عبد اهلل بن ييى بن املبارك 
اج  جَّ الزَّ إبراهيم بن السّي  اللغوّي  القرآن وتفسريه)1(، واإلمام  يف غريب 
يف معاين القرآن)2(، واإلمام أبو منصور املاتريدّي احلنفّي يف تأويالت أهل 
بكر  أبو  والشيخ  اهلل،  أسامء  اشتقاق  يف  الزجاجّي)4(  واللغوّي  نَّة)3(،  السُّ
املعايل  أبو  احلرمني  وإمام  القرآن)5(،  أحكام  يف  احلنفّي  اجلّصاص  الرازّي 
بن  بكر  أبو  احلافظ  قال  كثري)7(.  وغريهم  اإلرشاد)6(  يف  الشافعّي  اجلوينّي 
العريّب يف عارضة األحوذي رشح الرتمذي ما نصه)8(: »ولالستواء يف كالم 
العرب مخسة عرش معنى ما بني حقيقة وجماز، منها ما جيوز عىل اهلل فيكون 
معنى اآلية، ومنها ما ال جيوز عىل اهلل بحال، وهو إذا كان االستواء بمعنى 
التمكن أو االستقرار أو االتصال أو املحاذاة، فإن شيًئا من ذلك ال جيوز عىل 
البارئ تعاىل وال يرضب لـه األمثال به يف املخلوقات، وإما أن ال ُيفّس« اهـ.
نصه)9(:  ما  األصفهايّن  للراغب  القرآن  غريب  يف  املفردات  كتاب  ويف 
نحو  فصاعًدا  فاعالن  إليه  يسند  أحدمها:  وجهني:  عىل  يقال  »واستوى 

ې   ې   زبې   تعاىل:  قال  تساويا،  أي  كذا  يف  وعمرو  زيد  استوى 

غريب القرآن وتفسريه، ابن املبارك، ص113.   ) 1
معاين القرآن، الزجاج، 350/3.  ) 2

تأويالت أهل الّسنة، املاتريدي، 85/1.  ) 3
4 ( الزجاجي يوسف بن عبد اهلل الزجاجي اجلرجاين أبو القاسم، ت 415هـ. أديب 
و»اشتقاق  األلباب«،  »عمدة  كتبه:  من  الزّجاج.  شيخه  إىل  نسبته  حمّدث  لغوي، 

األسامء«. األعالم، الزركيل، 239/8.
أحكام القرآن، أبو بكر الرازي، 35/1.  ) 5

اإلرشاد، اجلويني، ص59.  ) 6
األسامء والصفات، البيهقي، ص519. الغنية، املتويل، ص78. املفردات يف غريب   ) 7

القرآن، األصفهاين، ص251. إحياء علوم الدين، الغزايل، 128/1.
عارضة األحوذّي برشح صحيح الرتمذّي، أبو بكر بن العريّب املالكّي، 236/2 .  ) 8

املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهايّن، 439/1، 441.  ) 9
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تعاىل:  قوله  نحو  الشىء،  العتدال  يقال  أن  والثاين:  )التوبة(.  ېوئچ 
زبڤ  ڤڤڤچ )النجم(، وقوله: زبٱ  ٻٻ  ٻ  ٻٺچ   

زبڈ  )املؤمنون(، ومتى ُعّدي بـ»عىل« اقتىض االستيالء كقوله تعاىل: 
)طه( وقيل: معناه استوى لـه ما يف السمـوات  ژ ژ  ڑ  ڑچ 

وما يف األرض أي استقام الكل عىل مراده بتسوية اهلل إياه كقوله تعاىل:زبۈئ  
معناه  وقيل:  )البقرة(،  جئچ  ىئ  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
استوى كل شىء يف النسبة إليه، فال شىء أقرب إليه من شىء، إذ كان تعاىل 

ليس كاألجسام احلاّلة يف مكان دون مكان« اهـ.
التأويل  يذكرون  أهنم  وسرتى  املجسمة،  عقيدة  يف  كتاب  أّي  ودونك 
أصُل  بأنه  ويصفونه  والتحريف،  والتعطيل  واإلحلاد  للجهمية  منسوًبا 
الطاغوت األكرب)1(، واحلق  التشبيه والتعطيل وأنه  كّل بدعة وأنه رشٌّ من 
يقال: إن أحًدا من هؤالء الذين وصفوا التأويل هبذه األوصاف ال يمكنه 
والتعطيل  اإلحلاد  يكون عىل زعمهم  فهل  األخبار،  التأويل يف مجيع  ترك 
هم  كام  بعض  دون  النصوص  بعض  يف  مقبواًل  والطاغوت  والتحريف 
يصفون وهذا التأويل أيًضا ثابت يف بعض األخبار عن السلف، فام املخرج 
مسلك  هو  الذي  املسلك  هذا  فيها  شنعوا  التي  األوصاف  هذه  من  معه 
عىل  التنبيه  من  هنا  بد  فال  تفصياًل.  أّول  من  منهم  أّن  عىل  إمجااًل  السلف 
بعض الذي ثبت عن السلف من التأويل الذي يعّده هؤالء تعطياًل وإحلاًدا 

والعياذ باهلل.
أواًل: تأويل السلف:

منها  السلُف)2(،  هلَا  تَأوَّ لنصوص  األمثلة  بعض  السياق  هذا  يف  نذكر 

1 (  الفتوى احلموية، ابن تيمية، ص118. الكتاب املسّمى جواب أهل الّسنة، عبد اهلل بن 
حممد بن عبد الوهاب ص95. الكتاب املسّمى فتح رب الربية، ابن عثيمني ص114. 
الكتاب املسّمى املاتريدية، أمحد اللهيبـــّي، ص169، 173. الكتاب املسّمى خمتص 
بن  عمر  الباجورّي،  عىل  مالحظات  ص60.  السويدان،  طارق  اإلسالمية،  العقيدة 

حممود، ص42. وكّلهم من دعاة التشبيه.
= املؤولني  مجاهري  فيه  رسد  باًبا  املعتدي  ورجم  املهتدي  نجم  كتابه  يف  املعلم  ابن  مجع   ) 2 
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نهام احلافظ  تأويل ابن عباس ريض اهلل عنهام كام هو ثابت عنه بسندين حسَّ
زبحس   ابن حجر قال)1(: »وأما الساق فجاء عن ابن عباس يف قوله تعاىل: 
تقول:  األمر، والعرب  قال: عن شدة من  )القلم(  خس  مس  حصحطچ 

قامت احلرب عىل ساق إذا اشتدت، ومنه: ]مشطور السيع[
َب االعناْق ساْققد َسنَّ  أصحاُبك   رَضْ عىل  بنا  احلــرُب  وقامِت 

ابن  قال  عظيم.  نور  عن  تفسريها:  يف  األشعرّي  أيب موسى  عن  وجاء 
احلافظ  وقال  واأللطاف.  الفوائد  من  للمؤمنني  د  يتجدَّ ما  معناه  فورك: 
اخلطايّب: هتّيب كثري من الشيوخ اخلوض يف معنى الساق، ومعنى قول ابن 
عباس أن اهلل يكشف عن قدرته التي تظهر هبا الشدة. وأسند البيهقّي األثر 
عليكم  خفي  إذا  وزاد:  حسن،  منهام  بسندين كل  عباس  ابن  عن  املذكور 
شىء من القرآن فابتغوه من الشعر. وذكر الرجز املشار إليه، وأنشد اخلطايّب 

يف إطالق الساق عىل األمر الشديد:

يف سنة قد كشفت عن ساقها
يوم  يريد  قال:  عباس  ابن  عن  صحيح  آخر  وجه  من  البيهقّي  وأسند 

القيامة« اهـ. 
مناقب  كتابه  يف  البيهقّي  احلافظ  أخرج  فقد  أمحد،  اإلمام  تأويل  ومنه 
اإلمام أمحد: »عن احلاكم عن أيب عمرو بن السامك)2( عن حنبل)3( أن أمحد 

ص66.  التشبيه  شبه  دفع  عىل  الكوثري  تعليق  وغريهم.  والتابعني  الصحابة  =من 
البن  التشبيه  شبه  ودفع  للبيهقّي  والصفات  األسامء  كتاب  يف  منثورة  أمثلة  وهناك 

اجلوزّي وغريها.
فتح الباري، ابن حجر، 428/13. راجع أيًضا: األسامء والصفات، البيهقّي، ص   ) 1

436. إيضاح الدليل، ابن مجاعة، ص 135.
املكثر  املحدث  اإلمام  »الشيخ   :444/15 النبالء،  أعالم  سري  يف  الذهبّي  2 ( قال 

الصادق مسند العراق أبو عمرو عثامن بن أمحد بن السامك« اهـ.
3 ( هو حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو عيل الشيبايّن ابن عم اإلمام أمحد، قال اخلطيب= 
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ابن حنبل تأّول قول اهلل تعاىل: زبى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ )الفجر(، 
أنه: جاء ثوابه. ثم قال البيهقّي: وهذا إسناد ال غبار عليه«)1( اهـ. 

 وقال صالح الفوزان ـ وهو من رؤوس مشبهة هذا العرص ـ تعليًقا عىل 

كتبه  يوثقه من  يثبت عنه ومل  مل  اإلمام أمحد  إىل  البيهقّي  نسبه  »ما  ذلك)2(: 
أو كتب بعض أصحابه، وِذْكُر البيهقّي لذلك ال ُيعتمد ألن البيهقّي عنده 
شىء من تأويل الصفات فال يوثق بنقله يف هذا الباب ألنه ربام يتساهل يف 

النقل« اهـ.
فال  عليه،  غبار  ال  صحيح  بسند  نقله  البيهقّي  احلافظ  أن  كيف  فتأّمل 
ُيتاج مع هذا اإلسناد إىل توثيقه من كتبه أو كتب بعض أصحابه، ومل نسمع 
يوًما أن هذا التوثيق من رشائط صحة النقل املعتربة عند املحّدثني. وانظر 
إىل قوله هذا الذي ضعَّف به ثبوَت هذا النقل عن اإلمام أمحد وهو احتامل 
تساهل البيهقّي. فأي قيمة هلذا االحتامل مع ترصيه بأّن سنده ال غبار عليه؟ 
وتأمل كيف يغيب احلد األدنى من املنهج العلمّي يف جواهبم! وتأمل ذلك 
ل الضحك بالرضا، واحلافظ  أيًضا يف قول الفوزان)3(: »احلافظ ابن حجر أوَّ
متأثر بمذهب األشاعرة فال عربة بقوله يف هذا!« وقوله)4(: »اخلطايّب  ممن 
كثرية،  تأويالت  وله  برأيه،  حجة  وال  بقوله  اعتبار  فال  الصفات  يتأولون 
واهلل يعفو عنا وعنه!« وكالم الفوزان هذا دليل تشّبع قلبه بالتجسيم لدرجة 
الطعن بعلامء األمة ألجل التشبيه والتجسيم الذي يتبع فيه شيخه ابن تيمية 

=يف تاريخ بغداد، 8/ 286: »كان ثقة ثبًتا« اهـ. وانظر ترمجته يف املقصد األرشد يف 
ذكر أصحاب اإلمام أحد، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل، 365/1.

البداية والنهاية، ابن كثري، 327/10.  دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، ص 13.   ) 1
وأورده الكوثرّي تعليًقا عىل السيف الصقيل للحافظ السبكّي، ص 120، 121.

2 ( الكتاب املسمى تعقيبات عىل كتاب السلفية للبوطّي، صالح الفوزان، ص33.
3 ( الكتاب املسمى تعقيبات عىل كتاب السلفية للبوطّي، صالح الفوزان، ص 34.
4 ( الكتاب املسمى تعقيبات عىل كتاب السلفية للبوطّي، صالح الفوزان، ص 36.
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مما ال يقع به طالب علم.
لكن ماذا يقول هذا الفوزان بتأويل اإلمام البخارّي الضحك بالرمحة؟)1( 
ففي صحيح البخارّي)2( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رجاًل أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فبعث إىل نسائه، فقلن: ما معنا إال املاء، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من يضّم؟« 
أو: »من يضيف هذا؟« فقال رجل من األنصار: أنا. فانطلق به إىل امرأته 
ما عندنا إال قوت صبياين!  فقالت:  أكرمي ضيف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  فقال: 
فقال: هيئي طعامك وأصبحي رساجك ونّومي صبيانك إذا أرادوا عشاًء، 
فهّيأت طعامها وأصبحت رساجها ونّومت صبياهنا، ثم قامت كأهنا تصلح 
رساجها فأطفأته، فجعال ُيريانه أهنام يأكالن، فباتا طاويني، فلام أصبح غدا 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ضحَك اهللُ الليلَة« أو »َعجَب ِمْن فَِعالُِكام«، فأنزل 

مئ   حئ   جئ   ی   یی  ی  ىئىئ   ىئ   ېئ   زبېئ   اهلل: 
»ونسبة  حجر)3(:  ابن  قال  )احلرش(،  جبحبچ  يئ   ىئ  

الضحك والتعّجب إىل اهلل جمازية، واملراد هبام الرضا بصنيعهام« اهـ.
عنه  ذلك  نقل  بالرمحة،  احلديث  يف  الوارد  الضحك  البخارّي  وأّول 
ل البخارّي الضحك يف موضع آخر عىل معنى  اخلّطايّب)4( فقال)5(: »وقد تأوَّ

الرمحة وهو قريب وتأويله عىل معنى الرضا أقرب« اهـ.
وأّول البخارّي)6( كذلك اآلية: زبڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڇچ 

األسامء والصفات، البيهقي، ص 378.  ) 1
چېئ    : املناقب، باب قوله عزَّ وجلَّ البخاري، كتاب  البخاري،  صحيح   ) 2

ېئ  ىئ  ىئىئ  ی ی حبچ احلرش، 689/5.
فتح الباري، ابن حجر، 120/7.   ) 3

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 470.  ) 4
فتح الباري، ابن حجر، 470/6.  ) 5

صحيح البخارّي، البخاري، كتاب التفسري، باب قوله: چڤ  ڤڦ    ) 6
ڦ ڌچ )هود(، 92/6.



257

)هود(، بقوله: »أي يف ُملكه وسلطانه« اهـ.
سفيان  عن  العباد  أفعال  خلق  يف  البخارّي  نقله  ما  يف  قوله  وكذلك 

ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   زبڦ   وجّل:  عّز  قوله  يف  قال  أنه  الثورّي 
البخارّي  اختيار  اهـ. وما قوله يف  ڃڃچ )احلديد( قال)1(: »علمه« 

ڳ   ڳ   ڳ   زبڳ  تعاىل:  قوله  يف  بامللك  الوجه  تأويل  صحيحه  يف 
الثوري  سفيان  طريق  ومن  اهـ.  ملكه«  »إال  )القصص(:  ڱڱڻچ 

قال)2(: »إال ما ابتغي به وجه اهلل من األعامل الصاحلة« اهـ. 
يتوّضُأ أحُدُكْم  البيهقّي)3( رمحه اهلل: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)4(: »ال  وقال 
فيحسُن وضوَءُه وُيسبُغُه ثمَّ يأيت املسجَد ال يريُد إال الصالَة فيِه إال َتَبْشَبَش 
استعارات  »وللعرب  قال:  ثم  بَطْلَعتِِه«،  الغائِب  أهُل  يَتَبْشَبُش  كام  به  اهللُ 

زبڄڄڄ ڄ  ڃ  الكالم، أال ترى يف قوله سبحانه:  يف 
أصل  كان  وإن  االختبار  بمعنى  )النحل(  ڃڃ  ڃچچ 
الذوق يف الفم، والعرب تقول: ناظِْر فالًنا وُذْق ما عنده أي تعّرف واخترب، 
الدرداء:  أيب  حديث  يف  مىض  وقد  الشيخ:  قال  وذْقُه،  الفرس  واركب 
أفعاهلم  يرىض  ومعناه  َذّر،  أيب  حديث  يف  أيًضا  ذلك  وروي  »يستبرش«، 

ويقبل نيتهم فيها، واهلل أعلم« اهـ. 
بيدّي)5(: »التََّبْشُبُش من اهلل تعاىل الرضا واإلكرام وتلّقيه بالرِبّ  وقال الزَّ
ُيوطُِن  »ال  احلَديُث:  ُفّسَ  وبه  جَمَاٌز،  وهو  األنبارّي  ابن  عن  إّياه،  وتقريبه 
الّرجاُل  َيَتَبْشَبُش  كام  بِه  اهللُ  َتَبْشَبَش  إال  والّذْكِر  الِة  للصَّ املَساِجَد  الّرُجُل 

1 ( ضمن جمموعة عقائد السلف، ص 122.
فتح الباري، ابن حجر، 505/8.  ) 2

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 478.  ) 3
حبان،  ابن  حبان،  ابن  صحيح  ص307.  الطياليّس،  داود  أبو  داود،  أيب  مسند   ) 4

 .67/3
بيدّي، مادة ب ش ش، 81/17. تاج العروس، الزَّ  ) 5
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بغائِبِِهم إذا َقِدَم عَلْيهم« اهـ.
احلنبيّل  اجلوزّي  بن  الرمحن  عبد  املفس  احلافظ  املحدث  اإلمام  ونّص 
)ت 597هـ( عىل نفي التحيز يف املكان واالتصال واالنفصال واالجتامع 
واالفرتاق عن اهلل تعاىل، ورّد يف كتابه دفع شبه التشبيه)1( عىل ابن الزاغويّن 

املجّسم الذي قال: »فلام قال تعاىل: زبڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
علمنا  )األعراف(  گہچ  ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
اختصاصه بتلك اجلهة!«، وقال ابن الزاغويّن أيًضا: »وال بد أن يكون لذاته 
هناية وغاية يعلمها!«، وقال ابن اجلوزي يف الرد عليه ما نصه: »قلت: هذا 
ر غاية وفصاًل بني اخلالق واملخلوق فقد  رجل ال يدري ما يقول، ألنه إذا قدَّ
ده وأقرَّ بأنه جسم، وهو يقول يف كتابه: إنه ليس بجوهر، ألن اجلوهر  حدَّ
ما حتيز، ثم يثبت له مكاًنا يتحيز فيه. قلت: ـ أي ابن اجلوزي ـ وهذا كالم 
وما  للخالق  جيب  ما  الشيخ  هذا  عرف  فام  حمض،  وتشبيه  قائله  من  جهل 
التي  واألجسام  اجلواهر  كوجود  ليس  تعاىل  وجوده  فإن  عليه،  يستحيل 
ال بد هلا من حّيز، والتحت والفوق إنام يكون يف ما يقابل وياذي، ومن 
هذا  وإن  مثله،  أو  أصغر  أو  املحاذى  من  أكرب  يكون  أن  املحاذي  رضورة 
يمسها،  أن  جيوز  األجسام  ياذي  ما  وكل  األجسام،  يف  يكون  إنام  ومثله 
وما جاز عليه مماسة األجسام ومباينتها فهو حادث، إذ قد ثبت أن الدليل 
فإذا أجازوا هذا عليه قالوا  للمباينة واملامسة،  عىل حدوث اجلواهر قبوهلا 
بجواز حدوثه، وإن منعوا جواز هذا عليه مل يبق لنا طريق إلثبات حدوث 
رنا مستغنًيا عن املحل واحلّيز وحمتاًجا إىل احليز ثم قلنا:  اجلواهر، ومتى قدَّ
إما أن يكونا متجاورين أو متباينني كان ذلك حمااًل، فإن التجاور والتباين 

من لوازم التحيز يف املتحيزات.
سبحانه  واحلق  املتحيز،  لوازم  من  واالفرتاق  االجتامع  أن  ثبت  وقد 
وتعاىل ال يوصف بالتحيز، ألنه لو كان متحيًزا مل خيُل إما أن يكون ساكنًا يف 

دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزي، ص129.  ) 1



259

حيزه أو متحرًكا عنه، وال جيوز أن يوصف بحركة وال سكون وال اجتامع 
ذاًتا، والتناهي خيتص بمقدار  تناهى  باين فقد  أو  افرتاق، ومن جاور  وال 
وليس  العامل  يف  بداخل  ليس  يقال:  أن  ينبغي  وكذا  خمِصًصا،  فيستدعي 
كاحلركة  فهام  املتحيزات،  لوازم  من  واخلروج  الدخول  ألن  منه،  بخارج 

والسكون وسائر األعراض التي ختتصُّ باألجرام. 
وأما قوهلم: خلق األماكن ال يف ذاته فثبت انفصاله عنها! قلنا: ذاته تعاىل 
محلهم  »وقد  قال:  ثم  شىء«،  فيه  يل  أن  وال  شىء  فيه  خيلق  أن  تقبل  ال 
عىل  االستواء  ذكر  إنام  بعضهم:  قال  حتى  والتخليط،  التشبيه  عىل  احلّس 
العرش ألنه أقرب املوجودات إليه، وهذا جهل أيًضا ألن قرب املسافة ال 
يتصور إال يف حّق اجلسم، وقال بعضهم: جهة العرش حتاذي ما يقابله من 
الذات وال حتاذي مجيع الذات، وهذا رصيح يف التجسيم والتبعيض. ويعزُّ 

علينا كيف ينسب هذا القائل إىل مذهبنا.
واحتج بعضهم بأنه ـ أي اهلل سبحانه ـ عىل العرش بقوله تعاىل: زبې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ ىئچ )فاطر(، وبقوله: زبمئ  
ىئ  يئ  جبيبچ )األنعام(، وجعلوا ذلك فوقيَّة حسيَّة، ونسوا أن 
الفوقية احلسية إنام تكون جلسم أو جوهر، وأن الفوقية قد تطلق لعلو املرتبة 
)األنعام(  جبيبچ  زبيئ   قال:    كام  إنه  ثم  فالن،  فوق  فالن  فيقال: 
خصمه  محل  العلم  عىل  محلها  فمن  )احلديد(،  زبڦڦڃچ  قال: 
االستواء عىل القهر، وذهبت طائفة إىل أن اهلل تعاىل عىل عرشه وقد مأله، 
واألشبه ـ أي عىل زعم هذه الطائفة املجسمة ـ أنه مماّس للعرش، والكريّس 
موضع قدميه. قلت: املامسة إنام تقع بني جسمني، وما أبقى هذا يف التجسيم 
بقية«. انتهى كالم احلافظ ابن اجلوزي، ولقد أجاد وشفى وكفى رمحه اهلل.

ثانًيا: تأويل من َعدَّ التأويل تعطياًل وإحلاًدا باإلطالق وهم املشبهة املجسمة 
كالوهابية يف هذا الزمن:

َبنيَّ أبو نرص القشريّي رمحه اهلل الشناعة التي تلزم ُنفاة التأويل، والقشريّي 
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هو الذي وصفه احلافظ عبد الرزاق الطبيّس بأنه إمام األئمة، كام نقل ذلك 
احلافظ ابن عساكر)1(.

يف  أرسفوا  الّسنة  أهل  تأويل  عن  حتّدثوا  إذا  املجسمة  أن  سبق  وقد 
بالظواهر املومهة تشبيًها، فإذا وقفوا أمام بعض  التمسك  ذمه، وبالغوا يف 
َرَأْينَا منهم هتافًتا وتناقًضا واضطراًبا عجيًبا.  الظواهر التي يعاَرضون فيها 

فنورد بعض النقول عنهم.

أمثلة يظهر فيها اضطراهبم بني التأويل ورفضه:
1ـ من اضطراب جمسمة العرص الوهابية أهنم يف نّص واحد ربام يلتزمون 
يف  صنيعهم  ذلك  فمن  آخر،  يف  بالظاهر  ويتمسكون  موضع  يف  التأويل 
احلديث الذي أخرجه مسلم)2( بسنده عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أمر من يريد النوم بأن يضطجع عىل شقه األيمن ثم يقول: »اللهمَّ ربَّ 
نا وربَّ كّل شىٍء، فالَق  السمواِت وربَّ األرِض، وربَّ العرِش العظيِم، ربَّ
رِشّ كّل  ِمْن  بَك  أعوُذ  والفرقاِن،  التوراِة واإلنجيِل  وُمنِْزَل  والنََّوى،  احَلّب 
شىٍء أنَت آخٌذ بناصيتِِه، اللهمَّ أنَت األوُل فليَس قبَلَك شىٌء، وأنَت اآلخُر 
فليَس بعَدَك شىٌء، وأنَت الظاهُر فليَس  فوَقَك شىٌء، وأنَت الباطُن فليَس 

دوَنَك شىٌء«.
ا  ً مفسَّ الظاهر  بأنه  وجّل  عّز  اهلل  وصف  بني  مقابلة  احلديث  هذا  ففي 
ا بأنه ليس دونه  ً بأنه ليس فوقه شىء، وبني وصِفه تعاىل بأنه الباطن مفسَّ
شىء. ومن العجيب أن احلديث اشتمل قبل ذلك عىل مقابلة بني وصفني 
بأنه   املفسَّ  و»اآلخُر«  شىٌء،  قبله  ليس  بأنه  املفسَّ  »األوُل«  مها:  آخرين 
هه عن  ليس بعده شىء، فلم يعرِتضوا يف االستدالل هبذه املقابلة عىل تنـزُّ

بيدّي، 108/2.  إحتاف السادة املتقني، الزَّ 1 ( تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، 167/1. 
املضجع،  وأخذ  النوم  عند  يقول  ما  باب  العلم،  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 2
داود،  أبو  داود،  أيب  سنن   .518/5 الرتمذي،  الرتمذّي،  سنن   .2084/4

312/4. صحيح ابن حبان، ابن حبان، 246/3. وغريها.
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الوجود الزمايّن، وملا وصلوا إىل املقابلة التي ُيفرتض أن يتنبهوا إىل إشارهتا 
هه عن الوجود املكايّن عدلوا عن ذلك ومل يراعوا حق هذه املقابلة  إىل تنـزُّ
هه عن املكان، ألن الظاهر الذي ال يكون شىٌء فوقه إذا  التي تدل عىل تنـزُّ
ا باملكان)1(.  ُيعقل أن يكون خمتصًّ الباطن الذي ال شىَء دونه، ال  كان هو 
فكام دلت املقابلة األوىل عىل تنـزهه عن الوجود الزمايّن كذلك تدّل املقابلة 
الثانية عىل تنزهه عن احللول يف املكان، فاهلل منـّزه عن الزمان واملكان ألنه 

خالقهام.
يف  واملشّبهة  املجّسمة  غالة  من  وهو  عثيمني)2(  ابن  ترصيح  إىل  ونشري 
وهو  الظهور  من  »الظاهر  يقول)3(:  حيث  املسلكني  هذين  يف  العرص  هذا 
العلّو، فالباطن كناية عن إحاطته بكل شىء، ولكن املعنى أنه مع علّوه فهو 
، فالباطن قريب من معنى القريب« اهـ.  باطن، فعلّوه ال ينايف قربه عزَّ وجلَّ
فأنت ترى كيف كان الوصف األول عىل ظاهره، وكيف صار الثاين كناية 
ا، فمرة يمررون عىل الظاهر، ومرة يؤولون، ومرة ينكرون من دون  ومفّسً

ضابط وال دليل، غري مزاجهم وهواهم!
ويتمسكون  موضع  يف  لفٍظ  تأويَل  يلتزمون  أهنم  اضطراهبم  ومن  2ـ 
عّز وجّل:  اهلل  قول  يتأول  أحدهم  أن  ذلك  آخر، ومن  بظاهره يف موضع 

إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، ابن مجاعة، ص 82. دفع شبه من شّبه   ) 1
د، احلصنّي، ص19. ومترَّ

2 ( هو املجسم حممد بن صالح بن حممد بن عثيمني التميمّي، ت 1421هـ، ولد يف 
العزيز بن  القصيم وبقي عمره فيها، من مشاخيه املجسم عبد  عنيزة إحدى مدن 
املثىل  »القواعد  املسمى  الكتاب  والتشبيه  بالتجسيم  املألى  كتبه  باز وغريه، ومن 
يف صفات اهلل وأسامئه احلسنى«، والكتاب املسمى »عقيدة أهل الّسنة واجلامعة«، 
والكتاب املسمى »رشح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد«، والكتاب املسمى 
تراجم  يف  اجلامع  املعجم  املسمى  الكتاب  احلموية«.  بتلخيص  الربية  رب  »فتح 

العلامء وطلبة العلم املعارصين، إعداد ما يسمى ملتقى أهل احلديث، 298/1.
3 ( الكتاب املسّمى املحارضات السنية، ابن عثيمني، 142/1. 
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»واملعنى:  فيقولون)1(:  )الطور(  يبچ  ىئيئ   مئ   حئ   جئ  زبی  
جاءت  وقد  أعيننا،  بداخل  أنك  املراد  وليس  عنا،  تغيب  وال  منا  بمرأى 
ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  الصحيح  احلديث  يف  كام  هبام،  يبرص  تعاىل  هلل  عينني  بإثبات  الّسنة 
العور،  من  سليمتني  عينني  له  أن  يعني  بَأْعَوَر«  ليَس  ُكْم  ربَّ »إنَّ  قال)2(: 
زبژ  ڑکچ )القمر( املعنى: أنه سيحفظها وسيحرسها ومن فيها، 
بَّى عىل مرأى مني، ألنه ورد يف  زبڤ  ڤ ڦڦچ )طه( املعنى: سرُتَ
الّسنة أن هلل عينني حقيقيتني)3( تليقان به، وأما عن ورودها يف القرآن بصيغة 
يرفون  الذين  التحريف  ألهل  دليل  فيه  فليس  اإلفراد،  وبصيغة  اجلمع 

معناها إىل احلفظ والرعاية« اهـ. كالم هذا املجّسم.
التهافت والتناقض، ففي صدر كالمه  وال خيفى ما يف هذا الكالم من 
باحلفظ  تفسريها  عّد  آخره  ويف  واحلراسة،  بالعناية  زبڑچ  يتأول 
والرعاية من فعل أهل التحريف. فام الذي جعل احلديث مثبًتا للعينني دون 
اآلية، ومل ال يقبل احلديث اإلخراج عن الظاهر كام قبلت اآليات الكريامت 
التي أخرجها عن ظاهرها. وال خيفى أن كالمه أبعد ما يكون عن الترّتس 

1 ( الكتاب املسّمى التعليقات الزكية، عبد اهلل جربين، 177، 178. الكتاب املسّمى 
تنبيهات يف الرد عىل من تأول الصفات، عبد العزيز بن باز، ص26، 30.

صحيح البخاري، البخاري، كتاب املغازي، باب حجة الوداع، 223/5. صحيح   ) 2
مسلم، مسلم، كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، 
األعور  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  قول  رشح  يف  حجر  ابن  احلافظ  قال  وغريمها.   .195/8
الدّجال: »إنُه أعوُر وإنَّ اهللَ ليَس بأعوَر«: إنام اقترص عىل ذلك مع أن أدّلة احلدوث 
يف الدّجال ظاهرة، لكون العور أثًرا حمسوًسا يدركه العامِلُ والعاّمّي وَمن ال هيتدي 
إىل األدّلة العقلية، فإذا اّدعى أي الدّجاُل الربوبيَة وهو ناقص اخللقة واإلله يتعاىل 
عن النقص علم أنه كاذب« اهـ. فتح الباري، ابن حجر، كتاب الفتن، باب ذكر 

الدّجال، 166/9.
3 ( هنا يشّبه املؤلف صفة البرص هلل تعاىل ببرص املخلوقني فينسب له عينني حقيقيتني، 
وهذا تشبيه هلل بخلقه، وهو خروج عن الدين. ومل َيِرْد عن أحد من السلف الصالح 

لفظ حقيقيتني، فهذه إضافة منه لبث جتسيمه وتشبيهه وللتمويه عىل العوام.
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العني  يف  جاء  ما  عىل  اعتمد  إذا  خاصة  جارحة،  احلدقة)1(  ألن  بالصفة، 
بصيغة التثنية، وغلَّبه عىل ما جاء يف باقي الصيغ.

وقد قال اإلمام أمحد الرفاعّي الكبري)2(ريض اهلل عنه: »صونوا عقائدكم 
أصول  ِمن  ذلك  فإّن  نَّة  والسُّ الكتاب  من  تشابه  ما  بظاهر  التمّسك  من 
يعتقدون  املشبهة  ألن  الكفر،  يف  الناس  من  كثرًيا  أوقع  أي  اهـ.  الكفر« 

زبڳ  تعاىل:  قوله  يف  املشبهة  قدماء  بعض  قال  لذلك  جسم،  اهلل  وجه  أن 
ڳڳڳڱڱڻچ )القصص( إن اهلل يفنى كلُّه ويبقى منه الوجه 
زعيم  التميمّي)3(  سمعان  بن  بيان  هو  والقائل  مبني،  ضالٌل  وهذا  فقط، 

البيانية فإنه فّس الوجه عىل الظاهر.
يسمونه  بل  تأوياًل  يسمونه  ال  ولكن  يؤّولون  أهنم  تذبذهبم  ومن  3ـ 
واحد،  معنًى  عىل  االثنني  بني  مجعوا  اللغة  علامء  بعض  أن  مع  تفسرًيا، 
ال  ولكنهم  ظاهره  عن  اللفظ  خيرجون  فأحياًنا  هم  أما  ق،  فرَّ من  ومنهم 
لفًظا،  حال  كل  يف  للتأويل  ذّمهم  مع  تفسرًيا  يسمونه  بل  تأوياًل  يسمونه 

املحيط،  القاموس  وِحداٌق.  وأحداٌق  َحَدٌق  ج:  الَعنِي  َسواُد  كًة:  حمرَّ 1 ( احلََدَقُة 
الفريوزأبادي، مادة ح د ق، ص 1127.

الربهان املؤيد، الرفاعّي، 14/1.  ) 2
3 ( بيان بن سمعان التميمّي النهدّي، إليه تنسب الطائفة البيانية، غال يف عيّل بن أيب 
طالب ريض اهلل عنه حتى قال: هو إله وحّل فيه جزء إهلّي احتد بناسوته، به كان 
يعلم الغيب ويظفر بالكفار وبه اقتلع باب خيرب. وزعم أن روح اإلله تعاىل حلَّت 
ابنه أيب هاشم، ثم  ابنه حممد بن احلنفية، ثم من بعده يف  يف عيّل، ثم من بعده يف 
من بعده يف بيان نفسه. وذهب لعنه اهلل إىل أن معبوده عىل صورة إنسان، عضًوا 
چ  ڳڳڳڱڱڻ  ڳ  چ  تعاىل:  لقوله  وجهه،  إال  هيلك  وأنه  فعضًوا، 
ا كبرًيا. وكتب بيان إىل حممد  )القصص( تعاىل اهلل عّز وجّل عن قوله وافرتائه علوًّ
الباقر ريض اهلل عنه كتاًبا دعاه فيه إىل نفسه وكان من مجلته: أسِلْم َتسَلْم وترقى يف 
سلم، فإنك ال تدري حيث جيعل اهلل النبوة، فأمر الباقر ريض اهلل عنه رسول بيان 
أن يأكل كتابه، فأكله، فامت من ساعته. وال خفاء بكفره وكفر تابعيه، وملا ظهر عن 
بيان هذا ما ظهر قتله خالد بن عبد اهلل القسّي اهـ. الوايف بالوفيات، الصفدّي، 

.438/3
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ه«. ثم قال:  ره وفسَّ لُه: دبَّرُه وقدَّ َل الكالَم تأوياًل وتأوَّ بيدّي)1(: »أوَّ قال الزَّ
التَّفسرُي  غريه:  وقال  الشىء.  إليه  يُؤوُل  ما  تفسرُي  التَّأويُل:  الُعباب:  »ويف 
رشُح ما جاء جُمماًل ِمن الَقَصِص يف الكتاب الكريم وتقريُب ما تدل عليه 
التَّأويُل فهو  وأّما  بسببها اآلي،  ُأنزلْت  التي  األُمور  وَتبينُي  الغريبُة  ألفاظه 
َتبِينُي معنى املتشابه، واملتشابُِه هو ما مل ُيقطع بفحواه ِمن غري تردٍد فيه، وهو 
اغُب: التَّأويُل رّد الشىء إىل الغاية املرادة منه قواًل كان أو  . وقال الرَّ النَّصُّ
فعاًل«. ثم قال: » وقال ابن الكامل: التأويُل رَصُف اآلية عن معناها الظاهر 
نَّة  إىل معنًى حتتمُله إذا كان املحتمُل الذي ُترصف إليه ُموافًقا للكتاِب والسُّ
كقوله: زبپپڀڀٹچ )األنعام( إن أراد به إخراج الطري ِمن 
البيضة كان تأوياًل، أو إخراَج املؤمِن ِمن الكافِر والعالِـم ِمن اجلاهِل كان 
تأوياًل. وقال ابُن اجلَْوِزّي: التفسرُي إخراُج الشىء ِمن معُلوِم اخلفاء إىل َمقام 
َدليٍل  إىل  إثباته  ُيتاُج يف  ما  إىل  الكالِم عن َموضِعه  َنقُل  التَّجيّل، والتأويُل 
لواله ما ُتِرَك ظاِهُر اللَّفِظ. وقال بعُضهم: التفسرُي َكْشُف امُلراِد عن اللَّفِظ 
امُلْشِكل)2(، والتأويُل َردُّ أحِد امُلْحَتِمَلنْي إىل ما ُيطابُِق الظَّاِهَر. قال الراِغُب: 
خَيَْتّص  ما  ويف  وَغريبِها،  األلفاِظ  بُمفرداِت  خَيَْتصُّ  ما  يف  ُيقال  قد  التفسرُي 

ؤيا وتفسرُيها وتأويُلها« اهـ. بـالتَّْأويل، وهلذا ُيقال: ِعباَرُة الرُّ
تيمية)3(: »إن  ابن  املجّسمة قول شيخهم  الذي هو دين  التذبذب  ومن 
اهلل معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، ثم هذه املعية ختتلف أحكامها 

ٹ   ٿٿٹٹ   ٺٿٿ  ٺ  ٺ  زبٺ  قال:  فلام  املوارد،  بحسب 
اخلطاب  ظاهر  دّل  )احلديد(  ٹڤڤڤڤڦڦڦ  ڦڄ ڃچ 
ِلٌع عليكم، شهيد عليكم ومهيمن  عىل أن حكم هذه املعية ومقتضاها أنه مطَّ
عامل بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر اخلطاب 

بيدي، مادة أ و ل، 32/28.  تاج العروس، الزَّ  ) 1
فتح الباري، ابن حجر، 526/13. الربهان يف علوم القرآن، الزركيش، 149/2.  ) 2

3 ( ما يسمى العقيدة احلموية الكربى، ابن تيمية، 77/1، 78.
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زبۇ   الغار:  يف  لصاحبه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  قال  »وملا  قال)1(:  ثم  اهـ.  وحقيقته« 
ظاهره.  عىل  ا  حقًّ أيًضا  هذا  كان  )التوبة(  ۆۆۈۈۈئچ 
ودلت احلال عىل أن حكم هذه املعية االّطالع والنرص والتأييد« اهـ. ويف 
بالتأويل،  إليها  نصل  التي  النتيجة  إىل  تيمية  ابن  يصل  السابق  النص  هذا 
عن  اللفظ  برصف  يصل  النتيجة  هذه  إىل  الوصول  أن  يسّلم  ال  ولكن 
ظاهره إىل معنى يتمله، ويرصح بأن االّطالع والعلم والنرصة هي حكم 
املعية ومقتضاها، وهذا هو ما نسميه تأويل املعية، فيكون ابن تيمية هنا قد 
اختار يف احلقيقة مسلك التأويل، ولكنّه يتبع التمويه كأمثاله من املجّسمة 
عىل  االستواء  لنفسه  أثبت  وهو  لنفسه،  أثبت  ما  هلل  نثبت  نحن  فيقولون: 
الذي  يقال هلم: االستواء  استواء األجسام،  اهلل  باستواء  يريدون  العرش، 
أثبته القرآن ليس االستواء الذي أنتم تريدونه، بل اهلل أراد باالستواء معنى 
الئًقا به، ألن كلمة »استوى« ليست مرادفة جللس، بل »استوى« هلا معاٍن 
عديدة يف لغة العرب، ثم بعض معانيها من صفات املخلوقني كاجللوس 
أعىل  وهو  والقهر  كاالستيالء  تعاىل  باهلل  الئق  هو  ما  ومنها  واالستقرار، 
الذين  اللغويني  فمن  القرآن،  يؤيده  الذي  وهو  »استوى«  كلمة  معاين 
وأبو  القاموس)2(،  صاحب  باالستيالء  اآلية  يف  املذكور  االستواء  فّسوا 
اللغويني حممد مرتىض  الفقيه خامتة  احلافظ  واملحّدث  األندليّس)3(،  حّيان 

بيدّي)4( وغريهم كثري كام تقّدم. الزَّ
زبڀ  ڀ   الكريمة:  اآلية  يف  قوُله  تيمية  ابن  تأويل  عىل  األمثلة  ومن 

1 ( ما يسمى العقيدة احلموية الكربى، ابن تيمية، 78/1. جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 
103/5، 3010/13. متابعة املعارصين البن تيمية يف هذه النقطة يف ما يسّمى 

كتاب تنبيهات يف الرد عىل من تأول الصفات، عبد العزيز بن باز، 26، 30. 
بصائر ذوي التمييز، الفريوزأبادي، 144/1.   ) 2
البحر املحيط، أبو حيان األندليّس، 134/1.  ) 3

بيدّي، 106/2. إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 4
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علم  وقرب  املالئكة  ذوات  قرب  »هو  )ق()1(:  ٺچ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
اهلل« اهـ. وقال)2(: »وأما من ظن أن املراد بذلك قرب ذات الرّب من حبل 
أيًضا  تأويل  وهذا  اهـ.  الضعف«  غاية  يف  فهذا  أقرب  ذاته  إن  إذ  الوريد 
ألن ظاهر اللفظ يدل عىل إسناد القرب إىل اهلل عّز وجّل، وتفسريه بقرب 
املالئكة رصٌف للفظ عن ظاهره، فلامذا يمنعون أهل الّسنة مما يقومون هم 
به؟ ومل ال يقال يف هذا الرصف إنه تعطيل ملا وصف اهلل تعاىل به نفسه كام 
ا متشاهًبا؟ وما الفرق بني هذا وبني تأويل  يتهمون أهل الّسنة إن أولوا نصًّ

نَّة لقوله تعاىل: زبى  ائ وئچ )الفجر( أي أمره؟  أهل السُّ
ومن تأويل ابن تيمية أيًضا ما ذكره يف جواب أهل الكتاب فقال)3(: »وال 
طوائفهم  من  مشهورة  طائفة  وال  املسلمني  علامء  من  مشهور  عامل  ُيعرف 
يطلقون العبارة التي حكوها عن املسلمني حيث قالوا عنهم: إهنم يقولون: 
إىل كل مكان  يوليه  يبسطهام وساًقا ووجًها  وَيَدْين  إنَّ هلل عينني يبرص هبام 
وفهمهم  ترصفهم  بسوء  القرآن  ألفاظ  من  ركبوا  هؤالء  ولكن  وجنًبا، 
يدل ظاهره عىل  ما  القرآن  وليس يف  يطلقونه.  املسلمني  أن  تركيًبا زعموا 

ى   ېى   ې   ې   ې   زبۉ   كتابه:  يف  قال  تعاىل  اهلل  فإن  ذكروه،  ما 
ائ  ائەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئۈئ  جخچ )املائدة( واليهود 
هبم اهلل يف ذلك وبنيَّ أنه َجَواٌد  أرادوا بقوهلم: يد اهلل مغلولة أنه بخيل! فكذَّ

زبٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  قال:  يديه مبسوطتان كام  أن  يبخل، وأخرب  ال 
ٿ  ٿ ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ )اإلرساء(، فبسط 
املراد ما تومهوه من بسط جمرد، وملا  به اجلود والعطاء، ليس  املراد  اليدين 
ببسط  التعبري  اللغة  املعروف يف  ببسطها صار من  باليد يكون  العطاء  كان 

اليد عن العطاء« اهـ.

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 129/5.  ) 1
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 505/5. ونحوه يف رشح حديث النـزول، ابن تيمية،   ) 2

ص130. الكتاب املسمى األجوبة املفيدة، عبد الرمحن احلَُطْييّل، ص61.
3 ( الكتاب املسمى اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ابن تيمية، 412/4.
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قال إمام الصوفية العارف باهلل السيد أمحد الرفاعّي الشافعّي األشعرّي 
تفسري  من  عقائدكم  وطّهروا  املحَدثني،  سامت  عن  اهلل  »نّزهوا  نصه)1(:  ما 
األجسام  األجسام عىل  كاستواء  باالستقرار،  تعاىل  االستواء يف حقه  معنى 
ْفلية  والسُّ بالفوقية  والقول  وإياكم  ذلك.  عن  اهلل  تعاىل  للحلول،  املستلزم 
واملكان واليد والعني باجلارحة، والنزول باإلتيان واالنتقال، فإن كل ما جاء 
يف الكتاب والّسنة مما يدل ظاهره عىل ما ُذكر فقد جاء يف الكتاب والّسنة مثله 

مما يؤيد املقصود« اهـ.
وقال سيف الدين اآلمدّي ما نصه)2(: »وما يروى عن السلف من ألفاظ 
يوهم ظاهرها إثبات اجلهة واملكان، فهو حممول عىل هذا الذي ذكرنا من 
امتناعهم عن إجرائها عىل ظواهرها، واإليامن بتنزيلها، وتالوة اآلية عىل ما 
ذكرنا عنهم«. ثم قال: »مع اّتفاقهم مجيًعا يف املعنى أنه تعاىل ليس بمتمّكن 
يف مكان وال متحيز بجهة، ومن اشتغل منهم بتأويل يليق بدالئل التوحيد 
ڭچ  ھھے   ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   زبہ   تعاىل:  قوله  يف  قالوا 
)الزخرف(: أراد به ثبوت األلوهية يف السامء ال ثبوت ذاته، وكذا يف هذا 
قوله: زبڄڄڄڄڃڃڇچ )األنعام(أي ألوهيته فيهام ال 
ذاته، ويف قوله: زبڄ ڄڃڃڇچ )امللك(ألوهيته إال أن ألوهيته 

أضمرت بداللة ما سيق من اآليات، وقوله: زبڀ  ٺ ٺٺٺ 
ٿ ٿ  ٿڍچ )املجادلة( أي يعلم ذلك وال خيفى عليه شىء، وقوله: 
وكذا  والقدرة،  بالسلطان  أي  )ق(  ٺٺچ  ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   زبڀ  

زبمئ ىئيئ   بالقهر عىل ما قال تعاىل:  بأنه فوق كل شىء أي  القول 
زبې  ې ىىىئچ  جبيبچ )األنعام( وقالوا يف قوله: 
من  واحلفظة  السامء  يف  العباد  أعامل  ديوان  جعل  تعاىل  اهلل  إن  )فاطـر( 

املالئكة فيها، فيكون ما رفع اىل هناك رفًعا إليه، وهذا كام يف قوله: زبڤ  

الربهان املؤيد، أمحد الرفاعّي، ص17، 18.  ) 1
أبكار األفكار، اآلمدّي، خمطوط، ص194، 195.  ) 2



268

چ   ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ 
چچچ )الواقعة( قالوا: ملك املوت وأعوانه، واملجسمة ال يمكنهم 
أن يقولوا: إنه بالذات عند كل حمترض، وال أن يقولوا: إنه بالذات يف السامء 
السموات، فوقعوا  العرش وحتت عدد من  القول بجعله حتت  يلزمهم  ملا 

هبواهم يف مثل هذه املناقضات الفاحشة، فيكون معنى قوله: زبې  ې 
ىى ىئچ )فاطـر( كام يف قوله تعاىل إخباًرا عن إبراهيم صلوات 
)الصافات(  وئچ  ەئ   ەئ   ائ  ىائ   زبى   عليه:  وسالمه  اهلل 

زبۆئ   قوله:  يف  وقالوا  إليه،  أذهب  أن  ريب  أمرين  الذي  املوضع  إىل  أي 
یچ  ی  ی   ىئ  ىئ   ېئىئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ  
املكان، كام  املنزلة ال قرب  املراد منه قرب  أن  املالئكة،  يعني  )األعراف(: 
تعاىل:  وقال  )األحزاب(  ڻڻڻۀچ  زبڻ  موسى:  عن  قال 
قال  )ص(  ڄڄڄڃچ  ڦڦڦڄ  زبڦ 
املفسون وأئمة اهلدى: أي أصحاب القوة يف الِدين والبصارة يف األمر، ومل 
يفهم أحد من السلف واخللف منه األيدي اجلارحة مع كوهنم موصوفني 
من  املشبهة  فهمت  فكيف  اجلارحة،  واأليدي  اجلارحة  باألبصار  حقيقة 
زبۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ  ېېائچ )ص( اليدين اجلارحتني،  قوله: 
اخلرب  ومن  اجلارحة،  العني  )طه(  ڦڦچ  زبڤڤ   قوله:  ومن 
الطّيَب،  إال  اهللُ  يقبُل  وال  طّيٍب  مْن  بصدقٍة  أحٌد  ق  تصدَّ »ما  املروي)1(: 
ُبو يف َكّف الرحِن حتى تكوَن  إال أخَذها الرحُن بيمينِِه وإْن كانْت مترًة َفرَتْ
ُه أو َفِصيَلُه«)2( الكف اجلارحة مع قوله  أعظَم مَن اجلبل كام ُيَريّب أحُدُكْم ُفُلوَّ

الطيب،  الكسب  من  الصدقة  قبول  باب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 1
.85/3

نََة، ج: أْفالٌء وَفاَلَوى«  2 ( »الِفْلُو بالكس وكَعُدّو وُسُمّو: اجلَْحُش وامُلْهُر ُفطِاَم أو َبَلَغا السَّ
اهـ.القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ف ل و، ص 1704. »الَفصيُل: وَلُد 
ُأْنثاُه«  الناقِة إذا ُفِصَل عن ُأمه، ج: ُفْصالٌن بالضم والكس وكِكتاب، والَفِصيَلُة: 

اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ف ص ل، ص 1347. 
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)الشورى(،  ٹٹچ  ٹ   ٿ  ٿٿ  ٿ  زبٺ   تعاىل: 
وقوله:  )اإلخالص(  زبٺٺٺٺٿٿچ  وقوله: 

ی  ی  ی  زبی  وقوله:  )املؤمنون(  ڦڦچ  ڦ  ڦ  زبڤ 
جئحئچ )العنكبوت( فـام فهموا من تلك املتشاهبات إثبات اجلسم 
واجلوارح والصورة إال خلبث عقيدهتم وسوء رسيرهتم. وباهلل العصمة من 

اخلذالن« اهـ.
4ـ ومن تأويل املجسمة قول ابن أيب العّز احلنفّي مع كونه جمساًم من أتباع 
ابن تيمية يف كتاب مأله تشبيًها وساّمه رشح الطحاوية، وهو يرّد عىل اإلمام 
وجّل:  عّز  اهلل  »قال  قال:  موضع)1(  من  أكثر  يف  عنه  اهلل  ريض  الطحاوّي 
زبڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ ےےۓچ 
إحاطة  املراد  وإنام  كالَفَلك،  أنه  بخلقه  إحاطته  من  املراد  وليس  )النساء( 
هذا  جمّسمة  من  وهو  ـ  األلبايّن)3(  وُيّسن  وقدرته)2(  علمه  وسعة  عظمته 

رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز، ص314.    ) 1
رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز، ص314.   ) 2

3 ( حممد نارص الدين بن نوح األلبايّن، ت 1420هـ، ولد يف ألبانيا وانتقل به أبوه إىل 
دمشق حيث تعّرف إىل بعض املجسمة كمحمد رشيد رضا، فتأّثر برؤوسهم أمثال 
الّسنة  أهل  املنـّزهون من  الشام  ثم عارضه وحاربه علامء  القيم،  وابن  تيمية  ابن 
واجلامعة وأسموه الوهايبَّ الضاّل، ثم انتقل إىل األردن وحلق باملجسم عبد العزيز 
»إرواء الغليل  ابن باز الذي انتدبه لينرش سمومه حيث حّل، ومن كتبه:ـ  ما يسمىـ 
يف ختريج أحاديث منار السبيل«، وغريه.  ومن ضالالته قوله يف كتابه الذي أسامه 
خمتص العلو 52/1: »املذهب اآلخر قول بعض غالة النفاة للعلو: »اهلل ال فوق 
وال حتت وال يمني وال يسار وال أمام وال خلف ال داخل العامل وال خارجه« ويزيد 
بعض فالسفتهم: »ال متصاًل بالعامل وال منفصاًل عنه« قلت ـ أي األلبايّن ـ: وهذا 
النفي معناه ـ كام هو ظاهر ـ أن اهلل غري موجود وهذا هو التعطيل املطلق واجلحد 
ا كبرًيا« اهـ. ويكفي يف الرّد عىل هذا املجسم  األكرب تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًّ
الضاّل ما ُذكر يف العقيدة املرشدة التي كان يقرؤها اإلمام فخر الدين بن عساكر 
واجلامعة،  الّسنة  أهل  عقيدة  بيان  فيها  التي  املهمة  الرسائل  من  وهي  ويعلمها 
املرشدة«=  »العقيدة  وسامها  العالئّي  الدين  صالح  احلافظ  عليها  أثنى   وقد 
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العبارة ثم يقول:  العز املجّسم هذه  ابن أيب  العرص ـ يف تعليقه عىل كتاب 
»وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه ال بد منه أحياًنا« اهـ.

5ـ إن ابن عثيمني املجسم يرّصح بجواز رصف اللفظ عن ظاهره ويسميه 
زبپ  پ  پ   تفسرًيا، فيقول يف جواب سائل سأله عن تأويل قوله تعاىل: 
ڀڀڤچ )الفتح()1(: »ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل الّسنة ليس 
مذموًما كله، بل املذموم منه ما مل يدل عليه دليل، وما دل عليه الدليل يسمى 
الدليل  عنه، فرصف  منفصاًل  أو  بالنص  متصاًل  الدليل  كان  تفسرًيا سواء 
عن ظاهره ليس مذموًما عىل اإلطالق. ومثال التأويل بالدليل املتصل ما 
جاء يف احلديث الثابت يف صحيح مسلم يف قوله تعاىل يف احلديث القديّس 
»َعْبِدي جْعُت َفَلْم ُتْطِعْمنِي وَمِرْضُت فلْم َتُعْدين«)2(. فظاهر هذا احلديث 
أن اهلل نفسه هو الذي جاع وهو الذي مرض، وهذا غري مراد قطًعا، ففّس 
حوا به  هذا احلديث بنفس احلديث« اهـ. وهذا ينسف بالكلية كل ما رصَّ
عن  اللفظ  رصف  وإبطال  تأويلها،  وعدم  املتشاهبات  بظاهر  متسكهم  من 

آخر  »هذا  آخرها:  يف  وقال  السبكّي  الدين  تاج  ذلك  عىل  ووافقه  تقّدم،  =كام 
« اهـ، ومنها قوله عن اهلل تعاىل: »موجوٌد قبل  العقيدة وليس فيها ما ينكره سنيٌّ
اخللِق، ليس له قبٌل وال بعٌد، وال فوٌق وال حتٌت، وال َيمنٌي وال شامٌل، وال أماٌم وال 
خلٌف، وال كل وال بعٌض، وال يقاُل: متى كاَن وال أيَن كاَن وال كيَف، كان وال 

ُص باملكان« اهـ. َن األكواَن ودبَّر الزماَن، ال يتقيَُّد بالزماِن وال يتخصَّ مكان، كوَّ
جمموع فتاوى ابن عثيمني، ابن عثيمني، 168/1.  ) 1

ولفظ احلديث القديّس أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنَّ اهلل عزَّ وَجلَّ يقوُل يوَم القيامِة:   ) 2
يا ابَن آدَم َمِرْضُت فَلْم َتُعْدين؟ قال: يا رّب كيَف أعوُدَك وأنَت َربُّ العاملنَي؟ قال: 
ُعْدَتُه لوجدَتني  لْو  أنََّك  أما علمَت  َتُعْدُه؟  فلم  َمِرَض  أنَّ عبِدي فالًنا  أما علمَت 
وأنَت  ُأْطِعُمَك  وكيَف  رّب  يا  قاَل:  ُتْطِعْمنِي.  فلم  اسَتطَعْمُتك  آدَم  ابَن  يا  عنَدُه، 
ربُّ العاملنَي؟ قاَل: أَما َعلِْمَت أنُه اسَتْطَعَمَك عبدي فالٌن فلْم ُتْطِعْمُه؟ أما َعلِْمَت 
أنَك لْو أطعمَتُه لوجدَت ذلَك عنِدي؟ يا ابَن آدَم استسقيُتَك فلْم تْسِقني. قاَل: يا 
تْسِقِه،  العاملينَب؟ قال: استسقاَك عبِدي فالٌن فلْم  رّب كيَف أسقيَك وأنَت ربُّ 
أما إنَك َلْو َسَقْيَتُه وجدَت ذلَك عنِدي«.صحيح مسلم، مسلم، كتاب الرب والصلة 

واآلداب، باب فضل عيادة املريض، 13/8.
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ظاهره، وفيه الترصيح بأن من الظاهر ما هو غري مراد قطًعا، وفيه التذبذب 
يف عّد بعض التأويل حمموًدا بعد أن كان تعطياًل وطاغوًتا بزعمهم.

التأويل ثابت عن السلف، وال غنى للخلف عنه، بل ال  واحلاصل أن 
بل  املشبهة،  أولئك  فيه  ختبَّط  كام  الّسنة  أهل  عىل  أنكر  ملن  حتى  عنه  غنى 
وعرضوا  واضحة.  أسس  عىل  يقوم  متكاماًل  منهًجا  الّسنة  أهل  له  وضع 
واملنهج.  األساس  هذا  عىل  التأويل  فيها  جيري  التي  األخبار  من  كثرًيا 
سلكه  الذي  الراسخ  املنهج  لنا  يتضح  تأويالهتم  مواضع  وباستقراء 
األشاعرة واملاتريدية ـ وهم أهل السنّة واجلامعة ـ يف التأويل. ويقوم هذا 

املنهج عىل عدة أسس.
فالتأويل الذي هو إخراج النص عن ظاهره منه ما هو ممدوح، ومنه ما 
هو مذموم، ثم املمدوح منه ما هو تأويل إمجايّل وقد شهر يف عهد السلف، 
ومنه ما هو تأويل تفصييّل وقد شهر يف عهد اخللف. وَتْرك التأويل اإلمجايّل 
وتضارب  القرآن  بتعارض  القول  إىل  يؤدي  ألنه  خطري،  أمر  والتفصييّل 
اآليات، وهذا ال جيوز يف كتاب اهلل. واملذموم ما خالف الكتاب والسنَّة وما 

أمجعت عليه األمة.
6ـ الوهابية املجسمة ُتنكر التأويل مطلًقا أي يف كل األحوال، بل يسمون 
ما  قالت  حني  الوهابية  وأين  واهلدم«)1(،  التأويل  »معاول  يؤولون  الذين 
قالت من حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لسيدنا ابن عباس ريض اهلل عنهام ترمجان 

القرآن)2(:»اللهمَّ َعّلْمُه احلكمَة وتأويَل الكتاِب«.
القرآن  يف  الواردة  النصوص  تأويل  »إّن  املجّسم)3(:  باز  ابن  ويقول 

رشح العقيدة الطحاوية، األلبايّن، ص18. التنبيهات، ابن باز، ص34، 71.  ) 1
سنن ابن ماجه، ابن ماجه، فضل ابن عباس، 114/1.  ) 2

3 ( فتوى رقم ) 19606( تاريخ 1418/4/24 للهجرة. 
ابن باز املجسم هو عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن، َعِمَي وهو ابن 16 عاًما،   
 وتلقى علومه من رؤوس املشبهة املجسمة يف عرصه، وبدأ بنرش سمومه وله الكثري=
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والّسنة يف صفات اهلل جّل وعال هو خالف ما أمجع عليه املسلمون من لدن 
الصحابة والتابعني ومن سار عىل هنجهم إىل يومنا هذا« اهـ. وال ندري أّي 
إمجاٍع ينقله ابن باز الوهايّب املجسم؟! واحلافظ النووّي ينقل قول القايض 
ومتكّلمهم  وحمّدثهم  فقيههم  قاطبًة  املسلمني  بني  خالف  »ال  عياض)1(: 
كقوله  السامء  يف  تعاىل  اهلل  بذكر  الواردة  الظواهر  أن  ومقّلدهم  ونّظارهم 
تعاىل: زبڄڄڃڃڇچ )امللك( ونحوه ليست عىل ظاهرها بل 
متأولة عند مجيعهم« اهـ. فهذا النووي ينقل إمجاع أهل الّسنة واجلامعة يف 
إثبات التأويل، أما اإلمجاع الذي يّدعيه ابن باز يف نفيه التأويل فام هو إال 
كالم أهل التشبيه والتجسيم من لدن نشأهتم إىل يومنا هذا. ومن عجيب 
أن يؤّول قول اهلل  اّدعاه  أن نقل إمجاًعا مكذوًبا  بعد  أنه  الرجل  جهل هذا 

تعاىل: زبڦڦ ڦڦ ڄڄڃچ )احلديد( بالعلم)2(.
وإليك زيادة بيان وإيضاح وهو أن احلافظ النووّي الذي هو من علامء 
قد  الذي  الصاحلني  املشهور رياض  الكتاب  الّسنة واجلامعة صاحب  أهل 
728هـ،  سنة  تويف  الذي  املجّسم  تيمية  ابن  قبل  كان  هـ   676 سنة  تويف 
يكن  ومل  واخللف،  السلف  من  َسَبَقُه  ن  عمَّ نقاًل  كان  النووّي  نقله  فام 
ابن  عىل  به  ُيَرّد  كالمه  أن  عىل  ُعِرف،  بعُد  يكن  مل  ألنه  تيمية  ابن  عىل  يرّد 
تعاىل:  قوله  أّول  »من  يقول)3(:  الوهايّب  األلبايّن  َتبِعه. وها هو  تيمية ومن 
يقوله مسلم«  تأويل ال  فهو  )القصص(  زبڳڳڳڳڱڻچ 
البخارّي وهو من علامء السلف وأئمتهم ريض  بينام ثبت أن احلافظ  اهـ. 

= من الرسائل التي تنضح بتشبيه اهلل تعاىل، ومن كتبه: الكتاب املسمى »التحذير 
من البدع« وهو حمشّو بالبدع الغريبة، والكتاب املسمى »الفوائد اجللية يف املباحثات 
الفرضية«، وغريمها، تويف سنة 1420هـ. الكتاب املسمى املعجم اجلامع يف تراجم 

العلامء وطلبة العلم املعارصين، إعداد ما يسمى ملتقى أهل احلديث، 167/1.
املنهاج رشح صحيح مسلم، النووّي، 24/5.  ) 1

2 ( ذكر هذا يف جملة احلج - مجادى األوىل، عام1415هـ، ص74.  
الفتاوى، األلبايّن، ص523.  ) 3
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ُملَكُه« اهـ. وهذا معناه أنَّ األلبايّن  اهلل عنهم أّول هذه اآلية فقال)1(: »إال 
الوهايّب ُيكّفر البخارّي بقوله: »ال يقوله مسلم«، يعني من يؤول الوجه يف 

آية: زبڳڳڳڳڱڻچ بامللك.

من أسس التأويل وضوابطه عند أهل الّسنة واجلامعة:
إنَّ التأويل علم له رشوط ومبادئ وقواعد ال يقبل جتاهلها وال يسوغ 
تقيّص  من  بد  ال  كان  لذلك  املحظور،  يف  الوقوع  مؤداه  ذلك  ألن  ختطيها 
الرشوط التي جتب واملبادئ التي تتحتَّم مراعاهتا عىل كل من أراد اخلوض 
حمكم  الضوابط،  ُمنّظم  علم  ا  حقًّ إنه  بحاره.  يف  والغوص  العلم  هذا  يف 
املفاهيم، ال لْبَس فيه وال  َلَغط. وجتد يف ما ييل بعض النقول التي هبا رسمت 

املحاور األساسة واألُطر العلمية التي يتمحور حوهلا علم التأويل.
ونبدأ بام قاله اإلمام النسفي)2( يف العقيدة النسفية ونصه)3(: »والنُصوُص 
عيها  َيدَّ َمعاٍن  الكَتاِب والّسنِة حتَمُل عىل ظواهرها، والُعُدوُل عنها إىل  ِمن 

َأهُل الَباطِِن إحلاد، َوَردُّ النُُّصوِص ُكفر« اهـ.
يدّل  الظاهر ما مل  القرآينَّ والنص احلديثي ُيمالن عىل  النص  أن  يعني 
فعندئذ  وجد  فإن  ذلك،  عن  العدول  وجوب  عىل  سمعي  أو  عقيل  دليل 

يمل عىل غري الظاهر للرضورة، وأما التأويل لغري ذلك فَعَبٌث.
أن  يعني  إحلاد«  الباطن  أهُل  يدعيها  معاٍن  إىل  عنها  »والعدول  وقوله: 
إحلاد  الرضوريات  خمالفة  إىل  يؤدي  مما  أشبههم  ومن  الباطنية  تأويالت 

وكفر.

صحيح البخارّي، البخاري، كتاب التفسري، سورة القصص، 121/6.  ) 1
2 (  عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي، أبو الربكات، حافظ الدين، ت 710هـ، فقيه 
نسف  إىل  نسبته  فيها.  ووفاته  أصبهان(  كور  )من  إيذج  أهل  من  مفس،  حنفي، 
ببالد السند، بني جيحون وسمرقند. له مصنّفات جليلة، منها: »مدارك التنزيل« 
أصول  يف  املنار«  و»  الفقه،  يف  الدقائق«  و»كنز  القرآن،  تفسري  يف  جملدات،  ثالثة 

الفقه. األعالم، الزركيل، 67/4.
العقيدة النسفية، النسفي، ص168.  ) 3
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النّص  أو  القرآين  النّص  رد  أن  يعني  كفر«  النصوص  »وردُّ  وقوله: 
احلديثي الثابت مع اعتقاده أنه كالم اهلل وكالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كفر.

ففي هذا تنبيه إىل عدد من الضوابط التي هي ذات صلة وهي:
ة الصواب.- 1 أن حتميل كل نص من النصوص ما ال حيتمله خروج عن جادَّ
أن النصوص حتمل عىل الظاهر إال إن دعا داع إىل حلها عىل غري هذا الظاهر.- 2
يتعارض أي - 3 ينبغي أال  فلذا  تتناقض،  النصوص الرشعية جيب أال  أن 

تأويل ألي متشابه مع املحكامت.
أراد  ملن  مستقيم  رصاط  أهنا  وكيف  الضوابط،  هذه  أمهية  مدى  فتأمل 
يؤخذ  أال  الضامن  فهي  واملعرفة،  العلم  أهل  من  التأويل  طريق  سلوك 
التأويل عصا يتكئ عليه كل ذي مأرب. وهي الضامن أال يتقرر تأويل ما مل 
يدع إليه داع، وهي الضامن أن تتعاضد النصوص يف ما بينها وال تتعارض.
وانظر إىل ما قاله احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري ونصه)1(: 
»قال ابن دقيق العيد يف العقيدة: نقول يف الصفات املشكلة إهنا حق وصدق 
عىل  قريًبا  تأويله  كان  فإن  نظرنا  هلا  تأوَّ ومن  اهلل،  أراده  الذي  املعنى  عىل 
مقتىض لسان العرب مل ننكر عليه، وإن كان بعيًدا توقفنا عنه ورجعنا إىل 
التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهًرا مفهوًما من ختاطب العرب 

محلناه عليه« اهـ.
فإًذا ال بد أن يدّل دليل عقيل أو سمعي عىل وجوب العدول عن ظاهر 
اللفظ إىل املعنى املؤول، ثم ال بد أن يكون املعنى قريًبا عىل مقتىض لسان 

العرب، فال يصلح أن يكون بعيًدا، وال يستساغ ما مل يتمله لسان الضاد.
فيظهر لك أهيا املنصف أن العلامء اشرتطوا يف حتقيق التأويل الصحيح 

أموًرا، منها:

فتح الباري، ابن حجر، 383/13.  ) 1
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يتمل 	• يكون  بأن  التأويل،  لذلك  قاباًل  تأويله  املراد  اللفظ  يكون  أن 
بحسب وضع اللغة ذلك.

أن يكون املعنى الذي رصف إليه اللفظ من املعاين التي يتملها اللفظ لغًة 	•
أو استعمل فيه رشًعا.

أن يكون الرصف عن ظاهره بدليل صحيح عقيل قاطع أو نقيل ثابت.	•
أن يكون املؤّول أهاًل لذلك، بأن تكون فيه الّصفات التي تؤّهُله هلذا.	•

كانت هذه بعض الرشوط التي ذكرها أهل احلق وال بد منها الستحقاق 
أهلية التأويل. كيف ال والتأويل موضوع عىل درجة عالية من األمهية، ال 
ل التمكن املطلوب  ل لذلك وحصَّ يسوغ ألحد اخلوض فيه ما مل يكن تأهَّ

والرسوخ الالزم.
وعليه فال جيوز رصف اللفظ عن ظاهره إال عند قيام الدليل القاطع عىل 
أن ظاهره حمال ممتنع)1(، مثال ذلك قول النبّي ملسو هيلع هللا ىلص)2(: »إنَّ قلوَب بنِى آدَم كلَّها 
بنَي إصبعنِي ِمْن أصابِع الرحِن« احلديَث، قال الغزايّل)3(: »محله عىل الظاهر 
غري ممكن، إذ لو فتشنا عن قلوب املؤمنني مل نجد فيها أصابع، َفُعِلَم أهنا كناية 
القدرة، ألن ذلك  باألصابع عن  وكنّي  األصابع،  التي هي رس  القدرة  عن 
أعظم وقًعا يف تفهم متام االقتدار« اهـ. أما إذا كان إجراؤه عىل الظاهر غري 
حمال فال جيوز تأويله، ولذلك أنكر الغزايّل عىل املعتزلة أهنم أّولوا ما ورد من 
األخبار يف أحوال اآلخرة كامليزان والرصاط وغريمها وقال)4(: »هو بدعة إذ 
مل ينقل ذلك بطريق الرواية، وإجراؤه عىل الظاهر غري حمال، فيجب إجراؤه 

1 ( اإلرشاد، اجلوينّي، ص160. أساس التقديس، الرازّي، ص 182.  
صحيح مسلم، مسلم، كتاب القدر، باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء،   ) 2

.51/8
قواعد العقائد مع إحياء علوم الدين، الغزايّل، 102/1.  ) 3

االعتقاد،  االقتصاد يف  الغزايّل، 102/1،  الدين،  إحياء علوم  مع  العقائد  قواعد   ) 4
الغزايّل، ص18.
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عىل الظاهر«اهـ.
ومن العقائد الثابتة بالدليل القاطع أن اهلل عّز وجل ليس يف جهة أو حّيز 
وال جيوز عليه الرتكيب وال التجسيم وال التشبيه وال تقوم به احلوادث)1(، 
فإذا وردت الظواهر الظنية معارضًة هلذه العقائد نؤول الظواهر إما إمجاليًّا 
ونفّوض تفصيلها إىل اهلل، وإما نؤّول تأوياًل تفصيليًّا بتعيني معنى من املعاين 

التي حتتملها اللغة العربية)2(.
ويشرتط لصحة التأويل أن يكون موافًقا ألساليب اللغة العربية وعرف 
االستعامل، جارًيا عىل ما يقتضيه لسان العرب وما يفهمونه يف خطاباهتم)3(. 
فالتأويل بيان املعنى الذي َيظّن املؤّول أنه املراد، ألن اللفظ قد يتمل 
أكثر من معنى يصح رصفه إليه، مثال ذلك قول إمام احلرمني: »ال يمتنع 

منا محل االستواء عىل القهر والغلبة، وذلك شائع يف اللغة« اهـ.
ومما يشرتط لصحة التأويل أاّل خيالف أصاًل ثابًتا)4(، ومن هذا التأويل 
قال)5(:  باالستقرار،  االستواء  املشّبه  املجّسم  قتيبة  ابن  تأويل  املخالف 
استوىل،  إنه  )طه(  ڑڑچ  ژ   ژ   زبڈ   قوله:  يف  »وقالوا 
وليس يعرف يف اللغة استويت عىل الدار، أي استوليت عليها، وإنام استوى 
يف هذا املكان: استقر« اهـ. وال خيفى أن يف االستقرار تشبيًها هلل باملخلوق، 
ألنه  مقبول  غري  التأويل  هذا  ومثل  وجّل،  عّز  البارئ  لتنــزيه  ومفارقًة 

التمهيد،   .35 ص28،   الغزايّل،  االقتصاد،  ص21.  اجلويني،  النظامية،  العقيدة   ) 1
النسفّي، 18/6. أساس التقديس، الرازّي، ص15، 45.

املواقف، اإلجيّي، ص 27. املقاصد، التفتازايّن، 50/4.  ) 2
التفرقة بني اإلسالم والزندقة، ضمن جمموعة اجلواهر الغوايل من رسائل  فيصل   ) 3

الغزايّل، ص199. رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص 34.  
الربهان، اجلوينّي، 536/1. فيصل التفرقة، الغزايّل، ص 188، 191.  ) 4

االختالف يف اللفظ بتعليق الكوثري، ابن قتيبة، ص37.  ) 5
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خيالف أصاًل ثابًتا)1(، ويرّده موافقة عدد كبري من اللغويني عىل جواز تفسري 
االستواء باالستيالء والقهر، وقد تقّدم.

ومن علامء الّسنة من يرى أن تأويل املتشاهبات تأوياًل تفصيليًّا رضورة ال 
ُيْلجأ إليه إال عند وجود مقتضاه، أما إذا مل يوجد ما يقتيض ذلك فالتفويض 

الذي هو التأويل اإلمجايل هو األصل.
التشبيه يف  نفيت  »إن  يقول:  الذي  اجلوزّي)2(  ابن  احلافظ  وهي طريقة 
ك التشبيه  الظاهر والباطن فمرحًبا بك، وإن مل يمكنك أن تتخّلص من رَشَ
 ،- التفصييل  أي   - بالتأويل  إال  التنـزيه  وخالص  التوحيد  خالص  إىل 
أراد  التشبيه« اهـ. وهذا الكالم هو زبدة الكالم... ملن  فالتأويل خري من 

احلقَّ صافًيا ُزالاًل عذًبا ُفراًتا ُمروًيا هنيًئا مريًئا.
وطريقة احلافظ النووّي حيث قال رمحه اهلل تعاىل)3( بعد أن ذكر طريقة 
يطالب  ال  إذ  أسلم،  وهي  مجاهريهم  أو  السلف  طريقة  »وهذه  السلف: 
يف  اخلوض  إىل  حاجة  فال  التنـزيه  اعتقد  فإذا  ذلك،  يف  باخلوض  اإلنسان 
ذلك واملخاطرة يف ما ال رضورة، بل ال حاجة له إليه، فإذا دعت احلاجة إىل 
التأويل لرّد مبتدٍع ونحوه، تأولوا حينئذ - أي تأوياًل تفصيليًّا -، وعىل هذا 

يمل ما جاء عن العلامء يف هذا« اهـ.
وهي كذلك طريقة مال عيل القاري حيث قال)4(: »وإنام اختلفوا: هل 
نرصفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بام يليق بجالله وعظمته، من 
غري أن نؤول بشىء آخر، وهو مذهب أكثر أهل السلف وفيه تأويل إمجايّل، 
أو مع تأويله بشىء آخر وهو مذهب أكثر أهل اخللف، وهو تأويل تفصييّل.

االختالف يف اللفظ بتعليق الكوثري، ابن قتيبة، ص37.  ) 1
جمالس ابن اجلوزّي، ابن اجلوزي، ص11.   ) 2

مقدمة املجموع رشح املهّذب، النووّي، 25/1.  ) 3
مرقاة املفاتيح، مال عيل القاري، 270/3.  ) 4
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ُيظنَّ هبم ذلك،  أن  الصالح، معاذ اهلل  السلف  يريدوا بذلك خمالفة  ومل 
وإنام دعت الرضورة يف أزمنتهم لذلك، لكثرة املجسمة واجلهمية وغريمها 
ردَعهم  بذلك  فقصدوا  العاّمة،  عقول  عىل  واستيالئهم  الضالل  فرق  من 

وإبطال قوهلم.
ومن ثم اعتذر كثري منهم وقالوا: لو كنّا عىل ما كان عليه السلف الصالح 
تأويل شىء من  املبطلني يف زمنهم، مل نخض يف  العقائد وعدم  من صفاء 
أّوال  ـ  السلف  كبار  من  ومها  ـ  واألوزاعّي  مالًكا  أن  علمت  وقد  ذلك، 

احلديث تأوياًل تفصيليًّا« اهـ.
وطريقة ابن حجركام نقل مال عيل القاري عنه قال)5(: »قال ابن حجر: 
اهلل  إىل  ِعْلمها  يفّوضون  أزمنتهم  يف  البدع  أهل  ظهور  لعدم  السلف  أكثر 
وأكثر  ذاته،  بجالل  يليق  ال  الذي  ظاهرها  عن  سبحانه  تنـزهيه  مع  تعاىل 
اخلََلف يؤولوهنا بحملها عىل حمامل تليق بذلك اجلالل األقدس والكامل 

األنفس، الضطرارهم إىل ذلك لكثرة أهل الزيغ والبدع يف أزمنتهم.
نؤمر  مل  عليه  كانوا  ما  عىل  الناس  بقي  لو  احلرمني:  إمام  قال  ثم  ومن 
ترك  إىل  سبيل  فال  البدع  كثرت  فقد  اآلن  وأما  الكالم،  بعلم  باالشتغال 

أمواج الفتن تلتطم« اهـ.

ويف ختام الكالم عىل هذه املسالك ال بد من التنبيه إىل أمرين:
والتأويل  اإلمجايّل  التأويل  يف  واجلامعة  السنَّة  أهل  َمْذَهَبْي  أن  األول: 
التفصييّل يقودان إىل غاية واحدة، والثمرة فيهام أن اهلل عّز وجّل ال يشبهه 
ه عن مجيع النقائص، متصٌف بصفات الكامل  شىء من خملوقاته، وأنه منزَّ

. التي تليق به عزَّ وجلَّ
السلف واخللف،  اعتقاد  اإلمجايل هو  التأويل  الذي هو  التفويض  الثاين: 
والتأويل التفصييل الوارد عن بعض السلف والذي غلب عىل اخللف رضورة 

مرقاة املفاتيح، مال عيل القاري، 260/1.  ) 5
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لرد  والتصدي  العواّم،  عن  والشكوك  الوسوسة  لدفع  إليها  اضطروا  دينّية 
تقرير ذلك  العقائد اإلسالمية. ومما يساعد عىل  املبتدعة، وتوضيح  مذاهب 
أن اإلمام اخلطايّب ذكر األحاديث التي ُذِكَر فيها الَقَدُم والّرْجُل وغريها، وذكر 
أن مذهب السلف فيها التفويض ثم قال)1(: »ونحن أحرى بأاّل نتقدم يف ما 
ر عنه من هو أكثر علاًم وأقدم زماًنا وسنًّا، ولكن الزمان الذي نحن فيه قد  تأخَّ
صار أهله حزبني: ُمنِْكٌر ملا ُيروى من نوع هذه األحاديث ومكّذب به أصاًل، 
القول  إىل  يفيض  يكاد  مذهًبا  الظاهر  حتقيق  يف  ذاهب  فيها  للرواية  ومسّلم 
بالتشبيه، ونحن نرغب عن األمرين مًعا، ونطلب ملا يرد من هذه األحاديث 
الّدين  أصول  معاين  عىل  ج  خُيرَّ تأوياًل  والسند،  النقل  طريق  من  ت  صحَّ إذا 

ومذاهب العلامء« اهـ.
ويف هذا دليل عىل أن التأويل التفصييل يف حقهم رضورة اضطروا إليها 
وَقدروها َقدرها، والتأويل اإلمجايل مسلكهم واختيارهم، فإذا احتاجوا لرد 
جوا هلذه النصوص تأويالٍت  مذهب املبتدع أو لتثبيت عقيدة الضعفاء َخرَّ

موافقًة لألدلة العقلية وقواعد اللغة العربية.

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 443، 444.  ) 1
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حابة وبع�ص ال�سلف مناذج من تاأويالت ال�سَّ

لقد تقدم كثري من  هذه التأويالت خالل الكتاب ونعيدها هنا جمموعة 
لعموم الفائدة.

تاأويل ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما وغريه لل�ساق بال�سّدة
روى ابن أيب حاتم)1(: »من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه ُسئل عن 
قول اهلل تعاىل: زبحس  خس  مس  حصحطچ )القلم( قال: إذا خفي عليكم 
قول  سمعتم  أما  العرب،  ديوان  فإنه  الشعر  يف  فابتغوه  القرآن  من  شىء 

الشاعر: ]مشطور السيع[
قد َسنَّ يل قوُمَك رَضَب االعناْق ــاْق ب رشٌّ  ـــه  إّنَّ عــنــاق  اصـــرْب 

ــــــاْق ــــــىل س ـــــا ع ـــــن ـــــــــــرُب بِ وقـــــــاَمـــــــت احل

الشديد  األمر  هو  قال:  وعنه  وشّدة.  كرب  يوم  هذا  عباس:  ابن  قال 
املفظع من اهلـول يوم القيامة« اهـ.

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة)2(: يف قوله تعاىل: زبحس  خس  مس  
حصحطچ قال: يكشف عن شّدة األمر« اهـ.

قال  زبحس  خس  مس  حصحطچ  تعاىل ذكره:  الطربّي)3(: »يقول  وقال 
مجاعة من الصحابة والتابعني من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد.

وُحّدثت عن احلسني قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد قال: سمعت 

تفسري ابن أيب حاتم، ابن أيب حاتم، 3366/10.  ) 1
قال  ومفّس،  حافظ  118هـ،  ت  البرصّي،  السدويّس  قتادة  بن  دعامة  بن  2 (قتادة 
اإلمام أمحد بن حنبل: »قتادة أحفظ أهل البرصة« اهـ. وكان مع علمه باحلديث 
رأًسا يف العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، وروى عن أنس بن مالك. 

سري أعالم النبالء، الذهبّي، 269/5، 283. األعالم، الزركيل، 189/5.
جامع البيان يف تفسري القرآن، الطربّي، 197/12.  ) 3
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اك)1( يقول يف قوله تعاىل: زبحس  خس  مس  حصحطچ )القلم( وكان  الضحَّ
ساق،  عن  احلرب  شّمرت  يقولون:  اجلاهلية  أهل  كان  يقول:  عباس  ابن 

يعني إقبال اآلخرة وذهاب الدنيا« اهـ.
تاأويل ابن عبا�ص وغريه من ال�سلف الإتيان باإتيان الأمر

عباس  ابن  قال  )األنعام(،  پڃچ  »زبپپ  القرطبّي)2(:  قال 
اك: أمُر ربك فيهم بالقتل أو غريه، وقد يذكر املضاف إليه واملراد  حَّ والضَّ
أهل  يعني  )يوسف(،  ڱہچ  زبڱ  تعاىل:  كقوله  املضاف،  به 
أي:  )البقرة(،  ائېئچ  ائ   ى   زبى  وقوله:  القرية، 
ُحّب العجل، كذلك هنا يأيت أمر ربك، أي عقوبة ربك وعذاب ربك« اهـ.

تاأويل ابن عبا�ص وغريه من ال�سلف الأيدي بالقوة
چۇئۇئۆئۆئۈئۈئچ  قال الطربّي)3(: »يف قول اهلل تعاىل: 
)الذاريات( ـ أي ـ والسامء رفعناها سقًفا بقوة، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال 

أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك: حّدثني عيّل قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن 

عيّل عن ابن عباس قوله: زبۇئ  ۇئ  ۆئ  ۈئچ يقول: بقوة« اهـ. 
حاتم  أيب  وابن  املنذر  وابن  جرير  ابن  »وأخرج  القرطبّي)4(:  وقال 
قوله:  يف  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن  والصفات  األسامء  يف  والبيهقّي 

زبۇئ  ۇئ  ۆئ  ۈئچ )الذاريات( قال: يعني بقـوة وقدرة« اهـ.

اك بن مسلم الشيبايّن، بالوالء، البرصّي، ت 212هـ،  اك بن خملد بن الضحَّ 1 ( الضحَّ
أبو عاصم املعروف بالنبيل، شيخ حفاظ احلديث يف عرصه، له جزء يف احلديث. 

ولد بمكة وحتول إىل البرصة، فسكنها وتويف هبا. األعالم، الزركيل، 215/3. 
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبّي، 129/7.  ) 2

تفسري الطربّي، الطربي، 472/11.  ) 3

تفسري القرطبّي، القرطبي، 52/17.  ) 4
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تاأويل الإمام اأحمد بن حنبل للمجيء مبجيء القدرة
يف مناقب أمحد للبيهقّي)1( قال: »وأنبأنا احلاكم قال حّدثنا أبو عمرو بن 
ك، قال حّدثنا حنبل بن إسحاق، قال سمعت عمي أبا عبد اهلل ـ يعني  امَّ السَّ
وا عيلَّ يومئذـ  يعني يوم نوظر يف دار أمري املؤمنني  اإلمام أمحدـ  يقول: احتجُّ
ـ فقالوا: جتيء سورة البقرة يوم القيامة، وجتيء سورة تبارك، فقلت هلم: إنام 
هو الثواب، قال تعاىل: زبى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ )الفجر(، أي 
تأيت قدرته، وإنام القرآن أمثال ومواعظ)2(. قال البيهقّي: هذا إسناد صحيح 
ال غبار عليه، وفيه دليل عىل أنه ـ أي اإلمام أمحد ـ كان ال يعتقد يف املجيء 
الذي ورد يف الكتاب والنـزول الذي وردت به السنَّة انتقااًل من مكان إىل 
آيات  ظهور  عن  عبارة  هو  وإنام  ونزوهلا،  األجسام  ذوات  كمجيء  مكان 
قدرته، وهذا اجلواب الذي أجاهبم به أبو عبد اهلل ال هيتدي إليه إال احلّذاق 

هون عن التشبيه« اهـ. من أهل العلم املنـزَّ
ِحَك بالرحمة تاأويل الإمام احلافظ البخارّي ال�سَّ

يف صحيح البخارّي)3( أّنه ثبت عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: »أنَّ رجاًل 
أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فبعث إىل نسائه، فقلن: ما َمَعنَا إال املاء، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
به  فانطلق  أنا،  األنصار:  من  رجل  فقال  هذا؟«  »يضيف  أو:  يضّم«  »َمن 
إىل امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: ما عندنا إال قوت 
إذا  صبيانك  ونّومي  رساجك  وأصبحي  طعامك  هيئي  فقال:  صبياين. 
أرادوا عشاًء. فهيأت طعامها وأصبحت رساجها ونّومت صبياهنا ثم قامت 
كأهنا تصلح رساجها فأطفأته، فجعال يريانه أهنام يأكالن فباتا طاويني. فلام 
ِمْن  أو »َعِجَب  الليلَة«،  اهللُ  فقال: »َضِحَك  أصبح غدا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

مناقب اإلمام أحد، البيهقي، خمطوط.  ) 1
البداية والنهاية، ابن كثري، 361/10.  ) 2

ېئ  چېئ  اهلل:  قول  باب  املناقب،  كتاب  البخاري،  البخارّي،  صحيح   ) 3
ىئ ىئ  ىئ  ی ی حبچ )احلرش(، 42/5.
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فِعالِكام« فأنزل اهلل: زبېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ  ی ییی  جئ  
البيهقّي)1(:  قال  )احلرش(«.  جبحبچ  يئ   ىئ   مئ   حئ  

»عن البخارّي قال: معنى الضحك الرحة« اهـ.
 تاأويل احل�سن الب�سرّي

والن�سر بن �سميل الَقَدم مبن �سبق بهم العلم
قال البيهقّي)2(: »إن النرض بن شميل قال يف حديث: »حتى يضَع اجلباُر 
فيها قدَمُه«)3( أي: من سبق يف علمه أنه من أهل النار، فليس املقصود بالَقَدم 
العضو اجلارحة املشتمل عىل اللحم والعظم، فإن هذا ال يليق باهلل تعاىل« اهـ.
وقال احلافظ ابن اجلوزّي)4(: »روى البخارّي ومسلم يف الصحيحني)5( 
من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تزاُل جهنُم 
تَِك،  ِة فيها قدَمُه فتقوُل: قٍط قٍط وعزَّ تقوُل: هْل مْن مزيٍد حتى يضَع ربُّ العزَّ

األسامء والصفات، البيهقّي، ص470.  ) 1
األسامء والصفات، البيهقّي، ص 352.  ) 2

بيدّي، مادة ق د م، 237،236/33. : »قالوا: الَقَدم والسابقة:  تاج العروس، الزَّ  ) 3
موا فيه غريهم، قال ابن سيده: وأما ما جاء يف احلديث الذي يف صفة النار  ما تقدَّ
ِة فيها قدَمُه فُتْزَوى فتقول: قٍط  أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تسكُن جهنُم حتى يضَع ربُّ العزَّ
قٍط«، فإنه روي عن احلسن وأصحابه أنه قال: »أي حتى جيعل اهلل الذين قدمهم 
للنار كام أن األخيار قدمه إىل اجلنة«. والقدم: كل  َفُهم قدم اهلل  هلا من األرشار، 
للردع والقمع، أي:  َمَثل  الشىء  القدم عىل  أو وضع  أو رش،  ما قدمت من خري 
يأتيها أمر اهلل تعاىل يكفها عن طلب املزيد، وقيل: أراد به تسكني فورهتا، كام يقال 
األوجه،  هو  ذكره  الذي  الثاين  والوجه  قدمي،  حتت  وضعته  إبطاله:  تريد  لألمر 
واختاره الكثري من أهل البالغة، وقالوا: هو عبارة عن اإلذالل مقابلة هلا باملبالغة 

يف الطغيان« اهـ.  
دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، ص 170، 171.  ) 4

وصفاته  اهلل  بعزة  احللف  باب  الوحي،  بدء  كتاب  البخاري،  البخارّي،  صحيح   ) 5
واجلنة  اجلبارون  يدخلها  النار  باب  مسلم،  مسلم،  صحيح   .168/8 وكلامته، 

يدخلها الضعفاء، 152/8.
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وُيْزَوى بعُضها إىل بعٍض«. قلت: الواجب علينا أن نعتقد أن ذات اهلل تعاىل 
ال يتبّعض وال يويه مكان وال يوصف بالتغرّي وال باالنتقال، وقد حكى 
أبو عبيد اهلروّي)1(ـ صاحب كتاب غريب القرآن واحلديث ـ عن احلسن 
مهم اهلل تعاىل من رشار خلقه وأثبتهم  البرصّي أنه قال: الَقَدم هم الذين قدَّ
وروى أبو بكر  الَقَدُم املتقدم.  ـ أي للنار ـ. وقال اإلمام ابن األعرايّب:  هلا 
البيهقّي عن النرض بن شميل أنه قال: القدم ههنا الكفار الذين سبق يف علم 

اهلل أنم من أهل النار« اهـ.
تاأويل احلافظ ابن حّبان الَقَدم باملو�سع

وقال احلافظ ابن حبان)2( يف حديث: »حتى يضَع الربُّ َقَدَمُه فيها« - أي 
املجاورة،  بتمثيل  أطلقت  التي  األخبار  من  اخلرب  »هذا  نّصه:  ما   - جهنم 
وذلك أن يوم القيامة ُيْلقى يف النار من األمم واألمكنة التي عيص اهلل عليها، 
فال تزال تستزيد حتى يضع الربُّ جّل وعال موضًعا من الكفار واألمكنة 
يف النار فتمتلئ، فتقول: قط قط، تريد: حسبي حسبي، ألن العرب تطلق 

زبٿٿ  ٿ   ٹ    : يف لغتها اسم الَقَدم عىل املوضع. قال اهلل عزَّ جلَّ
أنَّ اهلل  موضع صدق، ال  يريد:  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڄچ )يونس(، 
نا وتعاىل عن مثل هذا وأشباهـه« اهـ. جلَّ وعال يضع قدمه يف النار، جلَّ ربُّ

تاأويل ابن جرير الطربّي لال�ستواء بعلّو ال�سلطان
قال الطربّي)3( يف قول اهلل تعاىل: زبەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ 
جئچ  ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ  
)البقرة(: »والعجب ممن أنكر املعنى املفهوم من كالم العرب يف تأويل قول 

1 ( أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الباشاين، أبو عبيد اهلروي، ت401هـ، باحث من 
أهل هراة يف خراسان. له:  »كتاب الغريبني« يف غريب القرآن وغريب احلديث، 

و»والة هراة«. األعالم، الزركيل، 210/1.
صحيح ابن حّبان، ابن حبان، 502/1.  ) 2

تفسري الطربّي، الطربي، 192/1.  ) 3
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اهلل: زبۈئ ۈئېئېئ جئچ الذي هو بمعنى العلّو واالرتفاع، َهَرًبا 
عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأّوله بمعناه املفهم كذلك أن يكون إنام 
عال وارتفع بعد أن كان حتتها إىل أن تأّوله باملجهول من تأويله املستنكر، ثم 
مل ينُج مما هرب منه، فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: زبۈئ جئچ: 
أقبل! أفكان مدبًرا عن السامء فأقبل إليها؟! فإن زعم أن ذلك ليس بإقباِل 
فعٍل ولكنه إقبال تدبري، قيل له: فكذلك فقل: عال عليها علوَّ ملك وسلطان 

ال علّو انتقال وزوال« اهـ.
تاأويل احل�سن الب�سرّي املجيء مبجيء الأمر والق�ساء

وئچ  ەئ   ەئ   ائ   ائ   چى   تعاىل:  قوله  عند  البغوّي)1(  قال 
)الفجر(: »قال احلسن: جاء أمر اهلل وقضاؤه« اهـ.

تاأويل الأعم�ص)2( والرتمذّي الهرولة باملغفرة والرحمة
قال  قال:  هريرة  أيب  »عن  سننه)3(:  يف  الرتمذّي  عيسى  أبو  احلافظ  قال 
: أنا عنَد ظّن عبِدي يب، وأنا معُه حنَي  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يقوُل اهللُ عزَّ وجلَّ
يذكُرين، فإْن ذكَرين يف نفِسه ذكرُته يف نْفيِس، وإن ذكَرين يف مأٍل ذكرُته يف مأٍل 
إيلَّ ذراًعا  اقرتَب  منُه ذراًعا، وإِن  اقرتبُت  إيلَّ شرًبا  اقرتَب  خرٍي منُهم، وإِن 

اقرتبُت إليه باًعا، وإْن أتاين يمِش أتيُتُه َهْرَولًة«.
يف  األعمش  عن  ويروى  صحيح،  حسن  حديث  هذا  عيسى:  أبو  قال 
َب منّي ِشرًبا تقّرْبُت منُه ِذراًعا«، يعني باملغفرة  تفسري هذا احلديث: »َمن تقرَّ
معناه  إنام  وقالوا:  احلديث  هذا  العلم  أهل  بعُض  فّس  وهكذا  والرمحة، 

تفسري البغوّي، البغوي، 454/4.  ) 1
148هـ،  ت  باألعمش،  امللقب  حممد،  أبو  بالوالء،  األسدّي  مهران  بن  2 ( سليامن 
تابعّي مشهور. أصله من بالد الري، ومنشؤه ووفاته يف الكوفة. كان عالًِما بالقرآن 
سعد،  ابن  سعد،  ابن  طبقات  حديث.   1300 نحو  روى  والفرائض،  واحلديث 

238/6. تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادّي، 3/9. األعالم، الزركيل، 135/3.
سنن الرتمذّي، الرتمذي، 581/5.  ) 3
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يقول: إذا تقّرب إيلَّ العبد بطاعتي وما أمرُت ُأرسع إليه بمغفريت ورمحتي.
تاأويل املجتهد احلافظ ابن املبارك الكنف بال�سرت

ابن عمر ريض اهلل عنهام  البخارّي)1(: »عن صفوان بن حمرز، عن  قال 
سمعت  كيف  عمر،  ابن  يا  فقال:  رجل  جاءه  إذ  معه  أميش  أنا  بينام  قال: 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكر يف النجوى؟ قال: سمعته يقول: »يدُنو املؤمُن مْن َرّبِه 
تعِرُف؟  هْل  بذنوبِِه:  فيقّرُرُه  صحيفَتُه  فذَكَر  قال:  َكنََفُه،  عليِه  يضَع  حتى 
فيقوُل: رّب أعرُف، حتى يبلَغ بِه ما شاَء أن يبلَغ، فيقوُل: إيّن سرتُتا عليَك 
يف الدنيا، وأنا أغفُرها لَك اليوَم، فُيعطى كتاَب حسنَاتِِه، وأما الكافُر فينادي 

زبۇئ  ۆئ  ۆئ   عىل رؤوس األشهاِد، قاَل اهللُ سبحانه وتعاىل: 
ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یرب )هود(، قال 

ابن املبارك: كنفه يعني سرته« اهـ.
تاأويل ابن املبارك ال�ستواء بال�ستيالء

ژ   ژ   زبڈ  طه:  سورة  تفسري  يف  املبارك)2(  بن  اهلل  عبد  قال 
ڑڑرب )طه( استوى أي استوىل« اهـ.

تاأويل جماهد وجه اهلل بالِقبلة
قال احلافظ البيهقّي)3(: »وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر القايض 
قاال: ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حّدثنا احلسن بن عيّل بن عّفان، ثنا 

ڳ  ڱ   زبڳ    : وجلَّ عزَّ  قوله  يف  جماهد  عن  النرض،  عن  أسامة،  أبو 
ڱ  ڱڱڻرب  )البقرة(، قال: ِقبلة اهلل، فأينام كنت يف رشق أو غرب فال 

توجهن إال إليها« اهـ.

خلق أفعال العباد، البخارّي، 78.  ) 1
غريب القرآن وتفسريه، ابن املبارك، ص 243.  ) 2

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 309.  ) 3
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 تاأويل �سفيان الثورّي والبخارّي
الوجه بامللك

فّس اإلمام سفيان الثورّي يف تفسريه)1( واإلمام البخارّي يف جامعه)2( 
)القصص( ڱڱڻچ  ڳ   ڳ   ڳ   چڳ  تعاىل:  اهلل  قول  يف  الوجه 

فقاال: »إال ملكه« اهـ.
ويطلق الوجه أيًضا إذا ُأضيف إىل اهلل بمعنى ما يقّرب إىل اهلل من األعامل 

كالصالة والصيام وسائر األعامل الصاحلة.
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ابن مسعود  ابن حبان يف صحيحه من حديث  فقد روى 
َفها الشيطاُن، وأقرُب ما تكوُن املرأُة  قال: »املرأُة عورٌة فإَذا خَرَجْت اسَترْشَ
مْن وجِه اهلل إَذا كانْت يف َقْعِر بيتِها«، فالوجه هنا ليس له معنى إال الطاعة،  

واحلديث رواه ابن حبان يف صحيحه وصّححه)3( ، والبّزار يف مسنده)4(.
 تاأويل مالك والأوزاعّي

حديث النـزول بنـزول امللك
نا تبارَك  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َينْـِزُل ربُّ
َمْن  يقوُل:  اآلخُر  الليِل  ُثُلُث  َيْبَقى  حنَي  الدنيا  السامِء  إىل  ليلٍة  كلَّ  وتعاىل 
يدعوين فأستجيَب لُه؟ من يسَأُلنِي فأعطَيُه؟ ومْن يستغفُرين فأغفَر لُه)5(؟«. 
ال جيوز أن يمل هذا احلديث عىل ظاهره إلثبات النزول من علو إىل سفل 

تفسري القرآن الكريم، الثورّي، ص 194.  ) 1
القصص،  سورة  تفسري  باب  التفسري:  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح   ) 2

.437/14
صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب احلظر واإلباحة، 413/12.  ) 3

مسند البزار، البزار، 427/5.  ) 4
صحيح البخارّي، البخاري، كتاب الصالة، باب الدعاء والصالة من آخر الليل،   ) 5
36/3. صحيح مسلم، مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب الرتغيب يف 

الدعاء والذكر يف آخر الليل واإلجابة فيه، 175/2.
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يف حّق اهلل تعاىل. قال النووّي يف رشحه عىل صحيح مسلم)1(: »هذا احلديث 
من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلامء: 

أحدمها: وهو مذهب مجهور السلف وبعض املتكّلمني، أنه يؤمن بأهنا 
املتعارف يف حقنا غري مراد، وال  حّق عىل ما يليق باهلل تعاىل وأن ظاهرها 
تنـزيه اهلل تعاىل عن صفات  تأويلها - أي تفصياًل - مع اعتقاد  يتكّلم يف 

املخلوق وعن االنتقال واحلركات وسائر سامت اخللق.
السلف، وهو حمكّي هنا  املتكّلمني ومجاعات من  أكثر  والثاين: مذهب 
يليق هبا بحسب مواطنها، فعىل  تتأّول عىل ما  عن مالك واألوزاعّي، أهنا 
هذا تأّولوا هذا احلديث تأويلني أحدمها: تأويل مالك بن أنس وغريه، معناه 
تنـزل رمحته وأمره ومالئكته، كام يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه 
باإلجابة  اعني  الدَّ عىل  اإلقبال  ومعناه  االستعارة،  عىل  أنه  والثاين:  بأمره، 

واللطف« اهـ.
ويبطل ما ذهبت إليه املجسمة من اعتقاد نزول اهلل بذاته إىل السامء الدنيا 
الزاي،  وكس  الياء  بضّم  »ُينِْزُل«  كلمة  ضبطوا  البخارّي  رواة  بعض  أن 
فيكون املعنى نزول امَلَلك بأمر اهلل وهذا رّصح به النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث أيب 
هريرة وأيب سعيد من أنَّ اهلل يأمر َمَلًكا بأن ينزل فينادي، فتبنّي أن املجسمة 

ليس هلا حجة يف هذا احلديث.
تعاىل:  اهلل  قول  عند  عمران  آل  سورة  تفسري  يف  القرطبّي  قال 
چٺ  ٿٿرب )آل عمران( بعد ذكره حديث النزول 
ا  وما قيل فيه ما نّصه)2(: »وَأْوىَل ما قيل فيه ما جاء يف كتاب النسائّي مفّسً
عن أيب هريرة وأيب سعيد ريض اهلل عنهام قاال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل 
عزَّ وجلَّ ُيمِهُل حتَّى َيْميِضَ َشْطُر الليِل األوُل ثمَّ يأمُر منادًيا فيقوُل: هْل ِمْن 
داٍع يستجاُب لُه؟ هل ِمْن ُمسَتْغِفٍر ُيغفُر لُه؟ هْل ِمْن سائٍل ُيعطى؟« صّححه 

رشح صحيح مسلم، النووّي، 36/6.  ) 1
تفسري القرطبّي، القرطبي، 39/4.  ) 2
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أبو حممد عبد احلّق، وهو يرفع اإلشكال ويوضح كّل احتامل، وأن األول 
»ُينـزل«  روي  وقد  فيقول.  ربِنا  َمَلك  ينزل  أي  املضاف،  حذف  باب  من 

بضم الياء وهو يبنّي ما ذكرنا« اهـ.
 تاأويل ابن عبا�ص

چہ  ھ  ھھھ  حئچ )النور( بالهداية

قال الطربّي يف تفسريه ما نّصه)1(: »عن ابن عباس يف قوله تعاىل: چہ  ھ  
يقول: اهلل سبحانه هادي أهل السموات  ھھھ  حئرب )النور( 

واألرض« اهـ.
چہ  ھ  ھھھ  ے  ے  ۓ ۓ   القرآنية:  متام اآلية 
ۅ   ۋ   ۋ   ۈۈٴۇ   ۆ   ۇۇۆ   ڭ   ڭ   ڭڭ  
ۇئۇئ   وئ   ەئەئوئ   ىائائ   ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۅۉ  
جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

حئرب )النور(.
يف هذِه اآلية رضَب اهلل مثاًل لإليامن الذي يف صدر املؤمن بأنُه كاملشكاة 
فيها مصباح، واملشكاة هي الطاقة املسدودة التي كانت يف الزمن املايض ُتبنى 
يف احلائط فيجعل فيها القنديل، وهذا ألنُه حني ُيؤمن العبد باهلل ورسوله 
يصري يف قلبِِه نوُر اإليامن، ُثم حني يتعلم هذا امُلؤمن القرآن ويعرُف احلالَل 
واحلرام يصري فيِه نوٌر عىل نور، وال جيوز تفسري هذِه اآلية بأّن اهلل نور بمعنى 
ا وإهلًا.  الضوء ألّن ذلَك كيفية، والذي يكون له كيفية مستحيل أن يكون ربًّ
چٺٿٿٿٿٹٹٹرب  تعاىل:  اهلل  قول  إّن  ُثّم 
كان  لو  ألنُه  الضوء،  بمعنى  نوًرا  ليس  تعاىل  اهلل  أّن  عىل  يدلُّ  )الشورى( 
ضوًءا لَبطل معنى اآلية ولكان له أمثال ال حُتىص، وذلك ألّن األنوار ُمتامثلة. 
وقوله تعاىل: چے  ےرب رصيٌح بأّن امُلراد بِه أّن النور هنا ُمضاٌف إليه 
فهو بمعـنى اهِلداية. وكذلك قوله تعاىل: چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئرب. ُثّم 

تفسري الطربّي، الطربي، 135/18.  ) 1
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إّن النور بمعنى الضوء شىء خملوٌق هلل تعاىل كام قال تعاىل: چپ  پ 
چپرب هنا بمعنى خلق، أي اهلل خلق  پڀ ٺرب )األنعام(، كلمة 
اإلله  يكون  أن  يستحيُل  فإًذا  يشبهه،  ال  الشىء  وخالق  والظالم،  الضوء 
التأويل أي تفسري اآلية بمعنى  ُبّد من  أنَّه ال  اخلالق سبحانه ضوًءا. فثبَت 

يليق باهلل، وقد ذهب العلامء يف ذلك إىل أقوال:
قال بعُضهم: إّن املراد باآلية أّن اهلل هادي أهل السموات ومن شاَء من 
أهِل األرض لنوِر اإليامن، وهو تفسري الصحايّب اجلليل عبد اهلل بن عباس 

ريض اهلل عنهام وهو ابن عم النبّي ملسو هيلع هللا ىلص وقاله غريه كثريون.
وقال بعضهم: إّن املـُـراد باآلية أّن اهلل ُمدّبر السموات واألرض بحكمة 

بالغة1.
وقال بعضهم: املـُراد أّن اهلل ُمنّور السموات واألرض بنوٍر َخَلَقُه2.

فيتبني لنا أنه ليس هناك أحد من الُعلامء املعتربين فّس اآلية بأن اهلل نوٌر 
ُيوضُع  الذي  بالضوء  نفسه  ُيَشّبُه  اهلل  إّن  يقال  أن  الضوء، فال جيوز  بمعنى 
يف الطاقة ُيسقى بزيت الزيتون، بل امُلراد أّن اهلل هو اهلادي، وأنه هدى كّل 

املالئكة أهل السموات وهدى املؤمنني من أهل األرض.
ذلك  من  يلزم  ألّنه  الظاهر،  عىل  املتشاهبة  اآليات  محل  جيوز  ال  إًذا 

چڈ  ژ  ژ   تعاىل:  قوله  ببعض، وذلك ألّن  بعضه  القرآن  رضب 
ائ   ائ   ى  ى   ې   چې   وقوله:  )طه(  ڑڑرب 
يُُّز اهلل تعاىل يف جهة فوق، وهذا مستحيل  ەئەئىئرب )فاطر( ظاهرمها حَتَ

ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳڳ   گ   چگ   تعاىل:  وقوَله  اهلل،  حق  يف 
باهلل.  يليق  ال  وهذا  األرض،  أفق  يف  اهلل  أّن  ظاهره  )البقرة(،  ڱڱڻرب 
چى ى ائ ائ  ەئ ەئوئرب )الصافات(  وقوَله يف حّق إبراهيم: 

1 ( تفسري الطربي، الطربي، 135/18.

2 ( تفسري الطربي، الطربي، 135/18.
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ظاهره أّن اهلل ساكن فلسطنَي ألّن إبراهيم كان متوّجًها إىل فلسطني، تنـّزه 
اهلل عن ذلك. فإّن تفسري هذه اآليات عىل ظواهرها يؤّدي إىل نسبة التناقض 
األْخذ  ترك  فوجب  بعًضا،  بعضه  يناقض  القرآن ال  أن  واحلق  القرآن،  يف 

بظواهر هذه اآليات القرآنية، والّرجوع إىل آية چٺٿ ٿٿٿ  
ٹ  ٹ  ٹرب )الشورى(، وال نفّس امُلتشابه من القرآن عىل هوانا، 
بْل لنكْن مستحرضين لقول الّشافعّي)1( ريض اهلل عنه: »آمنُت بام جاَء عِن 

اهلل عىل ُمراِد اهلل، وآمنُت بام َجاَء عن رسوِل اهلل عىل ُمراِد َرسوِل اهلل« اهـ.

دفع شبه من شبه ومترد، تقي الدين احلصني، ص56.  ) 1
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الف�سل الثاين

ظهور التج�سيم
القرن  مطلع  إىل  لوصلنا  ونشأته  أصله  لنعرف  التجسيم  آثار  تتبعنا  لو 
أعشاَش  اإلسالميُة  العقيدُة  فيه  دمهت  الذي  العرص  هذا  الثاين،  اهلجرّي 
حتى  زيغها  عن  فكشفت  والنحل،  امللل  من  وغريها  واملجوسية  الوثنية 
تركها كثري ممّن كان مقياًم عليها إىل دين اإلسالم، ودخل أهلها فيه أفواًجا 

أفواًجا.
ولكن بعد انتشار اإلسالم هذا االنتشار السيع، نشأت بسبب اختالط 
املسلمني بغريهم مشاكُل فكريٌة مل تكن معروفة يف زمن الرسالة، ومن أهم 
األسباب يف ذلك اختالط العرب بالعجم، الذي أّدى إىل ظهور اللحن)1( 
ممّا دفع العرب إىل مجع اللغة ووضِع علومها وتقعيدها. فلام دخل يف دين 
اإلسالم أفواج من أمم مل يتذوقوا بيان العربية، وقفوا عىل بعض األلفاظ 
الوثنية  يف  التنـزيه  خمالفة  يف  جذور  هلم  وهم  سياقها،  عن  جمردًة  القرآنية 
فة. وصار من كان معتنًقا هلذه امللل ُيْشِكُل عليه وجود بعض  واألديان املحرَّ

هذه األلفاظ فصارت يف حقه مومهة للتجسيم والتشبيه.
بمثل هذه األحاديث  التحديث  يتخّوف من  السلف من  وهلذا كان يف 
القايض  يقول  ذلك  ويف  وغريهم،  هؤالء  عىل  إشفاًقا  رشح  بدون  املومهة 
عياض: »رحم اللَّـُه اإلماَم مالًكا، فلقد كره التحّدث بمثل هذه األحاديث 
املومهة للتشبيه واملشكلة املعنى، والنبّي ملسو هيلع هللا ىلص أوردها عىل قوم عرب يفهمون 
وبليغه  واستعارته  العرب عىل وجهه وترصفاهتم يف حقيقته وجمازه  كالم 
وإجيازه، فلم تكن يف حقهم مشكلة، ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته 
قوا يف  ها ورصيها، فتفرَّ األمية، فال يكاد يفهم من مقاصد العرب إال نصَّ

1 ( »اللحن يف القراءة: اخلطأ فيها« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ل ح ن، 
ص 1587.
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تأويلها أو محلها عىل ظاهرها شذر مذر)1( فمنهم من آمن ومنهم من كفر، 
فأّما ما ال يصّح من هذه األحاديث فواجب أاّل يذكر منها شىء يف حّق اهلل 

وال يف حّق أنبيائه وال يتحّدث هبا وال يتكلف الكالم عىل معانيها«)2( اهـ.
يّدعي  ممن  والتجسيم  التشبيه  ملقالة  ظهور  أول  أّن  سبق  ما  يؤّكد  ومما 
العلوم  منابع  مراكز  عن  بعيدٍة  بالد  يف  كان  بمسلم  ليس  وهو  اإلسالم 
اإلسالمية، وذلك يف بلخ من بالد ُخراسان حيث أظهر مقاتل بن سليامن 
السدويّس )ت 150هـ( مقالته فقال)3(: »إن اهلل جسم وله جوارح وأعضاء 
من يد ورجل وعينني« اهـ. وهناك أيضا ظهرت مقالة هشام بن احلكم )ت 

190هـ( فقال)4(: »إن هلل جساًم يقوم ويتحرك« اهـ.
ى ملقالة مقاتل  وهناك أيًضا ظهرت مقالة جهم بن صفوان الذي تصدَّ
بني  وجرت  التشبيه،  يف  خصامه  أفرط  كام  النفي  يف  أفرط  أنه  غري  وهشام 
الصالح  السلف  من  املسلمني  علامء  إىل  صداها  انتقل  مناظرات  الفريقني 
رضوان اهلل عليهم ملا سارع العواّم إليهم يسألون عن احلق يف ما أحدثه هذا 
النـزاع من اإلفراط والتفريط، ويف ذلك يقول اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل 
عنه)5(: »أتانا من املرشق رأيان خبيثان: جهٌم معطٌل، ومقاتٌل مشبه« اهـ. 
إنه ليس بشىء، وأفرط  النفي حتى قال:  أيًضا)6(: »أفرط جهم يف  ويقول 

مقاتل يف اإلثبات حتى جعل اهلل تعاىل مثَل خلقه« اهـ.

املحيط،  القاموس  اهـ.  وْجٍه«  كَل  يف  َذَهبوا  أوهلاُم:  ويكُس  َمَذَر  َشَذَر  ُقوا  1 ( »تَفرَّ
الفريوزأبادي، مادة ش ذ ر، ص 531.

الشفا، القايض عياض، 542/2.  ) 2
مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، 251/2.  ) 3
4 (مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، 103/2.

تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادّي، 164/13.  ) 5
الذهبّي،  النبالء،  أعالم  سري   .164/13 البغدادّي،  اخلطيب  بغداد،  تاريخ   ) 6

202/7. تذيب التهذيب، العسقاليّن، 251/10.
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الطعن  إظهار  هو  البدعة  هذه  ظهور  أول  يف  السلف  موقف  وكان 
حنيفة،  أيب  اإلمام  عن  سبق  كام  الفريقني  من  فيها  اخلائض  من  والرباءة 
ذلك  ومن  ويزجرونه،  التشكيك  وجه  عىل  السائل  يبّدعون  أيًضا  وكانوا 
احلكاية املشهورة عن اإلمام مالك ريض اهلل عنه وقد تقّدمت يف ما أخرج 

البيهقّي: »أن رجاًل دخل عىل اإلمام مالك فقال: يا أبا عبد اهلل، چڈ  
ژ  ژ  ڑڑرب )طه( كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته 
چڈ  ژ  ژ  ڑرب كام وصف  فقال:  َحضاء، ثم رفع رأسه  الرُّ
نفسه، وال يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة، 
أخرجوه، فُأخرج الرجل«)1( اهـ. فقول مالك ريض اهلل عنه: »وكيف عنه 
مرفوع« أي ليس استواؤه عىل عرشه كيًفا أي هيئة كاستواء املخلوقني من 

جلوس ونحوه.
عبد  أيب  بن  وربيعة  عنها  اهلل  ريض  سلمة  أم  عن  الاللكائّي)2(  وروى 
اهـ.  معقول«  غري  والكيف  جمهول  غري  »االستواء  قاال:  أهنام  الرمحن 
رواية  بدليل  القرآن  يف  وروده  معلوم  أنه  جمهول«  »غري  بقوهلام:  فمرادمها 
عند الاللكائّي وهي: »االستواء مذكور« أي مذكور يف القرآن وال يعنيان 
املشبهة  بعض  زعم  كام  جمهولة  اجللوس  كيفية  ولكن  اجللوس  بمعنى  أنه 
معقول«،  غري  »والكيف  وربيعة:  سلمة  أم  قول  زعمهم  ويرّد  النجديني! 
فإن معناه أن االستواء بمعنى اهليئة كاجللوس ال ُيعَقل أي ال يقبُله العقُل 
لكونه من صفات اخللق، ألن اجللوس ال يصح إال من ذي أعضاء كاأللية 
معلوم  »االستواء  املشبهة:  لقول  معنى  فال  ذلك،  عن  اهلل  تعاىل  والركبة، 
والكيفية جمهولة«)3(، يقصدون بذلك أن االستواء هو اجللوس لكن كيفية 
ذلك اجللوس غري معلومة! وهذا ضالل ألّن اجللوس كيفام كان ال يكون 

األسامء والصفات، البيهقّي، ص 408.  ) 1
رشح الّسنة، الاللكائّي، 441/3، 442.   ) 2

3 ( هذا اللفظ مل يثبت عن اإلمام مالك وال غريه من األئمة إسناًدا، فال اعتداد به.
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إال بأعضاء، وهؤالء يومهون الناس أن هذا مراد مالك بام روي ومل يثبت 
بمعنى  أنه  وهو  قّدمناه  ما  مراده  لكان  ثبت  ولو  جمهول«  »والكيف  عنه: 

احلقيقة.
ت البلوى وانترشت البدعة، هنض العلامء لقمعها، وكانوا أغنى  وملا عمَّ
البدعة، ومل يعد مقبواًل سكوت األمة  انتشار  اخللق عن هذا البحث لوال 
تلك  وحماربة  الّسنة  عن  بُّ  الذَّ كفائيًّا  فرًضا  فتعنّي  الضالالت،  هذه  عن 

الرشكيات.
الّسنة عىل ترك الّسكوت عن ذلك  واتفق مجيع أهل املذاهب من أهل 
الدين  عن  دفاًعا  واملتكلمون  والفقهاء  املحّدثون  ذلك  يف  فتكلَّم  املنكر، 
والقرآن، وظهرت املعتزلة التي أنكرت القول بالتجسيم والتشبيه، ولكن 
مالوا إىل رأي جهم يف نفي الصفات والعياذ باهلل، وقالوا بخلق القرآن، وملا 
أفرط املعتزلة بالنفي قابلهم بعض املبتدعة بالغلّو يف اإلثبات فأثبتوا بعض 
األخبار الواهية املنكرة، ومجعوا الصحيح مع الضعيف املنكر يف مصنفات 
وسموها أخبار الصفات، وسموا هذه املصنفاِت بالتوحيد أو الّسنة أو الرّد 
عىل اجلهمية. ومل يكن هذا اإلفراط املقاَبل بالتفريط إال وبااًل عىل املسلمني، 
ة  قَّ ق بسببه اخلالف والتنازع، واشتد به الرصاع الفكرّي، وبعدت الشُّ وتعمَّ
التيارات  ظهرت  حينها  اهلجرّي،  الرابع  القرن  أقبل  حتى  املتنازعني  بني 
الطحاوية يف  العامل اإلسالمّي فظهرت  بقاع  املعتدلة يف عدد من  الوسطية 
مرص عىل يد أيب جعفر الطحاوّي، واملاتريدية يف سمرقند نسبة إىل اإلمام أيب 
منصور املاتريدّي، واألشاعرة يف بغداد عىل يد اإلمام أيب احلسن األشعرّي.
عاصمة  يف  نشأ  ألنه  ويغلب،  يسود  أن  األشعرّي  املذهب  واستطاع 
ل اهلل تعاىل له منهم من  اخلالفة بغداد، وملتقى علامء األمة ورجاهلا، فسهَّ

يقوم بنرُصته وتنقيحه وتأصيله.
وكان إمام األشاعرة الذي قد أخرجه اهلل عّز وجّل من نسل الصحايّب 
اجلليل أيب موسى األشعرّي ريض اهلل عنه إماًما، قام بنرصة دين اهلل وجاهد 
بلسانه وبيانه، وزاد يف التبيني ألهل اليقني أن ما جاء به الكتاب والّسنة وما 
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كان عليه سلف هذه األمة مستقيم للعقول الصحيحة)1(.
الشيطان  بذر  املعتزيّل، ولكن  التيار  انحس  املذهب األشعرّي  وبظهور 
تعاىل  اهلل  وشبََّه  غال  من  بينهم  من  ظهر  الذين  احلنابلة  بعض  بني  بذرته 
بمخلوقاته، وإليهم انتسب ابن تيمية احلّرايّن الذي ظهر يف القرن الثامن بعد 
مئات السنني من موت اإلمام أمحد بن حنبل، ومل يكن هذا حال اجلميع، بل 
قد توالف املحّدثون والفقهاء من احلنابلة املنـّزهة مع املتكلمني األشاعرة 

واملاتريدية. 
املحدثني عىل أيب احلسن األشعرّي قوُل حمّدِث زمانه وشيخ  ثناء  فمن 
نة يف وقته احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقّي يف كالم طويل نقله  السُّ
احلافظ ابن عساكر)2(ومنه: »ال خيفى حاُل شيِخنا أيب احلسن األشعرّي رمحُة 
اهلل عليه ورضواُنه، وما يرجع إليه من رشف األصل وكرب املحل يف العلم 
الذين رغبوا  والشافعية  واملالكية  احلنفية  والفضل، وكثرة األصحاب من 
يف علم األصول وأحبوا معرفة دالئل العقول. وفضائل الشيخ أيب احلسن 
ومناقبه أكثر من أن يمكن ذكرها، لكني أذكر بمشيئة اهلل تعاىل من رشفه 
بآبائه وأجداده وفضله بعلمه وحسن اعتقاده وكرب حمله بكثرة أصحابه ما 
يمل عىل الذّب عنه وعن أتباعه« ـ ثم أخذ البيهقّي يف ذكر ترمجة الشيخ 
وذكر نسبه ـ إىل أن قال: »فلم ُيِْدْث يف دين اهلل حدًثا، ومل يأِت فيه ببدعة، 
بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعني وَمن بعدهم من األئمة يف أصول الدين 
األصول  يف  الرشع  به  وجاء  قالوا  ما  وأن  وتبيني،  رشح  بزيادة  فنرصها 
صحيح يف العقول، بخالف ما زعم أهل األهواء من أن بعضه ال يستقيم 
يف اآلراء، فكان يف بيانه تقوية ما مل يدل عليه أهل الّسنة واجلامعة، ونرصة 
أقاويل من مىض من األئمة كأيب حنيفة وسفيان الثورّي من أهل الكوفة، 

تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، 100، 105. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي،   ) 1
.398 ،395/3

تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، 100، 105. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي،   ) 2
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واألوزاعّي وغريه من أهل الشام، وصار رأًسا يف العلم من أهل الّسنة يف 
قديم الدهر وحديثه« اهـ.

واستحسن العلامء من املحدثني والفقهاء واملفسين واملتكلمني طريقَة 
أيب احلسن األشعرّي، وقد اجتهد السبكّي)1( وِمن قبله ابُن عساكر وغريهم 
األعظم  اجلمهور  وهم  ذلك  يمكن  وكيف  املذهب.  هذا  رجال  ترمجة  يف 
من علامء األمة وساداهتا، كام قال ابن عساكر)2(: »هل من الفقهاء احلنفية 
واملالكية والشافعية إال موافق لألشعرّي ومنتسٌب إليه وراٍض بحميد سعيه 
يف دين اهلل وُمثٍن بكثرة العلم عليه، غري رشذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادي 

كل موحد يعتقد التنـزيه« اهـ.
واستمّر التوافق بني احلنابلة واألشاعرة بعد أيب احلسن، حتى إن شيخ 
شيخ  الباقاليّن  اإلمام  جنازة  حرض  التميمّي  الفضل  أبا  ببغداد  احلنابلة 
األشاعرة بعد أيب احلسن، وأمر منادًيا يقول بني يدي جنازته: »هذا نارُص 
الدين والذابُّ عن الرشيعة، هذا الذي صنَّف سبعني ألف ورقة«)3( اهـ. ثم 

كان يزور قربه كل مجعة.
األشعري  مثل  ألنه  املاتريدّي،  منصور  أيب  اإلمام  يف  يقال  هذا  ومثل 
بإيضاح  النقلية والعقلية  بتقرير عقائد السلف باألدلة  ريض اهلل عنهام قام 
واسع، فقد مجع هذان اإلمامان اإلثبات مع التنزيه، فليسا عىل التشبيه وال 
التعطيل، ولعن اهلل من يسمي األشعرّي أو املاتريدّي معطاًل، فهل خالفا 

چٺٿ ٿٿٿ  ٹ  ٹ  بقوله:  اهلل  ذكره  الذي  التنزيه 
وهذا  عليها،  ينبني  وما  اجلسمية  اهلل  عن  َنَفَيا  مها  بل  )الشورى(،  ٹرب 
املشبهة  فإن  الضالل.  أهل  من  سبقهم  ومن  كالوهابية  املشبهة  عند  ذنبهام 

1 ( املراد تاج الدين السبكي رمحه اهلل.
تبيني كذب املفرتي، ابن عساكر، ص 410. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي،   ) 2
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سري أعالم النبالء، الذهبّي، 193/17.  ) 3
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قاست اخلالق باملخلوق فنفت موجوًدا ليس جساًم، واإلمامان وَمْن تبعهام 
وهم األمة املحمدية قالوا: إن اهلل لو كان جساًم لكان له أمثال ال حتىص.

وقال العالمة طاشكربي زاده)1(: »ثم اعلم أن رئيس أهل الّسنة واجلامعة 
فهو  احلنفّي  أما  شافعّي،  واآلخر  حنفّي  أحدمها  رجالن،  الكالم  علم  يف 
الشافعّي  اآلخر  وأما  اهلدى.  إمام  املاتريدّي،  حممود  بن  حممد  منصور  أبو 
نَّة ورئيس اجلامعة إمام املتكلمني ونارص سنِة سّيِد املرسلني  فهو شيخ السُّ
والذاّب عن الدين والساعي يف حفظ عقائد املسلمني أبو احلسن األشعرّي 
البرصّي، حامي جناب الرشع الرشيف من احلديث املفرتى، الذي قـام يف 

نرصة ملة اإلسالم فنرصها نرًصا مؤّزًرا« اهـ.
عن  العقالء  خالف  انحرص  األشعرّي  مذهب  بظهور  أنه  واحلاصل 
التأويل  مع  التفويض  مسلكني:  يف  املومهة  األلفاظ  يف  والعصبية  اهلوى 
نَّة مما ال جيوز  اإلمجايّل أو التأويل التفصييّل. فجميع ما ورد يف الكتاب والسُّ
اعتقاد ظاهره كاليد والعني جيب اإليامن به مقروًنا بالتنـزيه، فإنَّ كالًّ منها 
وقد  به،  يليق  وجه  عىل  بل  اجلارحة  بمعنى  ال  تعاىل  له  صفة  يستعمل  قد 
يؤّول كل ذلك ألجل رصف العاّمة عن اجلسمية عىل وجه يتمل أن يكون 
بأنه  النصوص ال عىل اجلزم والقطع  بتلك  املراد هلل تعاىل ولرسوله  املعنى 
هو املراد، وهذا يسّمى تأوياًل تفصيليًّا، كأن يقال: استوى أي قهر، وقال 
البيهقّي يف كتابه األسامء والصفات)2(: »باب ما جاء يف إثبات الوجه صفة 

ال من حيث الصورة« اهـ.

مفتاح السعادة، طاشكربي زاده، 33/2.  ) 1
أمحد بن مصطفى بن خليل أبو اخلري عصام الدين طاشكربي زاده، مؤرخ تركي   
األصل مستعرب ولد يف بروسة ونشأ يف أنقرة وتأدب وتفقه وتنقل يف البالد الرتكية 
بالقسطنطينية سنة 958هـ،  القضاء  العربية. ويل  للفقه واحلديث وعلوم  مدرًسا 
مرض وكف برصه سنة 961هـ، تويف سنة 968هـ. له كتاب »الشقائق النعامنية 

يف علامء الدولة العثامنية«، و»مفتاح السعادة«. األعالم، الزركيل، 257/1.
األسامء والصفات، البيهقّي، ص301.  ) 2
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وقال)1(: »باب ما جاء يف إثبات العني صفة ال من حيث احلدقة« اهـ.
وقال)2(: »باب ما جاء يف إثبات اليدين صفتني ال من حيث اجلارحة« اهـ. 
ر  وقال أيًضا)3(: »باب ما ذكر يف الصورة: الصورة هي الرتكيب، واملصوَّ

ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چٹ    : وجلَّ عزَّ  اهلل  قال  ب،  املركَّ هو 
)االنفطار( ڃڃرب  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ  
ًرا وال أن يكون له صورة، ألّن الصورة  وال جيوز أن يكون البارئ تعاىل مصوَّ
وال  لتضاّدها،  بجميعها  تعاىل  اتصافه  متضاّدة، وال جيوز  واهليئات  خمتلفة 
عليه  جاز  من  عىل  مجيعها  جلواز  بمخّصص  إال  ببعضها  اختصاصه  جيوز 
بعضها، فإذا اختّص ببعضها اقتىض خمّصًصا خّصصه به وذلك يوجب أن 
البارئ  اخلالق  وهو  ًرا  مصوَّ يكون  أن  فاستحال  حمال،  وهو  خملوًقا  يكون 

املصّور« اهـ.

قواعد نافعة:
أحدها: ما ذكره احلافظ الفقيه البغدادي يف كتابه الفقيه واملتفقه ونّصه: 
»والثانية: ال تثبت الصفة هلل بقول صحايّب أو تابعّي إال بام صّح من األحاديث 
النبوّية املرفوعة املتفق عىل توثيق رواهتا، فال يتّج بالّضعيف وال باملختلف 
يف توثيق رواته حتى لو ورد إسناد فيه خمتَلف فيه وجاء حديث آخر َيعِضُده 

فال يتّج به« اهـ.
املأمون خرًبا مّتصل  الثقة  أيًضا ما نّصه)4(: »وإذا روى  الثانية: قال فيه 
اإلسناد ُرّد بأمور: أحدها: أن خيالف موجبات العقول فيعلم بطالنه، ألنَّ 
العقول فال، والثاين: أن  العقول، وأّما بخالف  َيِرُد بمجوزات  إنام  الرشع 

األسامء والصفات، البيهقّي، ص312.  ) 1

األسامء والصفات، البيهقّي، ص314.  ) 2

األسامء والصفات، البيهقّي، ص289.  ) 3
الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغدادي، ص132.  ) 4
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أو منسوخ،  له  أنَّه ال أصل  فيعلم  املتواترة،  الّسنة  أو  الكتاب  نّص  خيالف 
والثالث: أن خيالف اإلمجاع فيستدّل عىل أنه منسوخ أو ال أصل له، ألنه ال 

جيوز أن يكون صحيًحا غري منسوخ وجتمع األمة عىل خالفه« اهـ.
الثالثة: ذكر علامء احلديث أن احلديث إذا خالف رصيح العقل أو النص 
الفقهاء  وذكره  باطل،  فهو  تأوياًل  يقبل  ومل  املتواتر  احلديث  أو  القرءاين 
اجلوامع  مجع  يف  السبكي  الدين  كتاج  الفقه  أصول  كتب  يف  واألصوليون 

وغريه.
خرب  أو  بالكتاب  إال  صفة  هلل  تثبت  »ال  اخلطايب)1(:  سليامن  أبو  قال 
مقطوع بصحته يستند إىل أصل يف الكتاب أو يف الّسنة املقطوع بصحتها، 
وما بخالف ذلك فالواجب التوقف عن إطالق ذلك، ويتأّول عىل ما يليق 

بمعاين األصول املتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه« اهـ.
السنّة  من  وال  الكتاب  من  شىء  يف  يوجد  مل  األصابع  »وذكر  قال:  ثم 
اليد يف الصفات بمعنى  الثبوت ما وصفناه، وليس معنى  التي رشطها يف 
اجلارحة حتى يتوهم بثبوهتا ثبوت األصابع، بل هو توقيف رشعّي أطلقنا 

االسم فيه عىل ما جاء به الكتاب من غري تكييف وال تشبيه« اهـ.

احتجاج املجسمة واملشبهة بحديث اجلارية: 
وليس يف حديث اجلارية حّجة ملجّسمة العرص يف زعمهم أنَّ اهلل يسكن 
بن  معاوية  وهو  واحٍد  راٍو  طريق  من  مسلم)2(  رواه  حديث  وهو  السامء، 
احلكم وهو : »أّن رجاًل جاء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فسأله عن جارية له، قال: 
قلت: يا رسول اهلل، أفال أعتقها؟ قال: »ائتني هبا« فأتاه هبا فقال هلا: »أيَن 
قال:  اهلل،  رسول  أنت  قالت:  أنا؟«  »َمْن  قال:  السامء،  يف  قالت:  اهللُ؟« 
كام  السامء  يسكن  اهلل  أن  معناه  ليس  احلديث  فهذا  مؤمنٌة«.  ا  فإنَّ »َأْعتِْقها 

األسامء والصفات، البيهقّي، ص335، 336.  ) 1
يف  الكالم  حتريم  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   ) 2

الصالة ونسخ ما كان من إباحته، 70/2.
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ا، وليس فيه حّجة عىل  توّهم بعض اجلهلة، بل معناه أن اهلل عايل القدر جدًّ
تفسريهم له بالظاهر، ألنَّ ظاهره خمالف للحديث املتواتر الذي رواه مخسة 
عرش صحابيًّا سمعه كلٌّ منهم من الرسول وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأِمرُت أن ُأقاتَل 
َعَصُموا  شِهُدوا  فإذا  اهلل،  رسوُل  وأين  اهللُ  إال  إلَه  أاّل  يشهدوا  حتى  الناَس 
منّي دماَءُهم وأمواَلـُهم إال بحّقها«. فهذا احلديث)1( رصيح بأن اإلسالم ال 
يصّح إال بالشهادتني، ويدلُّ عىل ذلك أيًضا احلديث الذي رواه النسائّي يف 
السنن الكربى)2(عن أنس ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل عىل غالم 
من اليهود وهو مريض فقال له: »َأْسلِْم«، فنظر إىل أبيه فقال له أبوه: َأطِْع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ـ أي الغالم ـ: َأشهد أاّل إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا 

رسول اهلل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »احلمُد هلل الذي أنقَذُه يب مَن الناِر«.
احلديث،  هلذا  مناقًضا  معناه  كان  الظاهر  عىل  اجلارية  حديث  مُحَِل  فإن 
ففيه أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حكم للجارية إلشارهتا إىل أن اهلل يف السامء بأهنا مؤمنة 
باهلل، وال يصّح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يكم باإليامن ملجّرد 

قول إنسان: اهللُ يف السامء، ألّن هذا القول مشرتك بني اليهود والنّصارى.
فام أسخف عقول املجّسمة واملشّبهة الذين َيَرْون حديث اجلارية أقوى 
شاهد عىل عقيدهتم الفاسدة حيث إهنم أخذوا بظاهره فقالوا: »اهلل حالٌّ يف 
السامء!« يعنون العرش، فوافقوا أهل الكتاب املرشكني وكثرًيا غريهم من 

الكفار.
نَّة ممّن أثبتوه فلم يأخذوا بظاهر هذا احلديث بل أّولوه  أما بعض أهل السُّ
وقالوا: إّن معنى ما ورد يف هذا احلديث أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
السامء«  »يف  وقوهلا:  اهلل؟  يف  التعظيم  من  اعتقادك  ما  اهللُ؟«  »أيَن  هلا:  قال 

ۈ   ۆ   ۆ   چۇ   باب  اإليامن:  كتاب  البخاري،  البخارّي،  صحيح   ) 1
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ېچ )التوبة(، 12/1. صحيح 
حممد  اهلل  إال  إله  ال  يقولوا  حتى  الناس  بقتال  األمر  باب  اإليامن،  كتاب  مسلم، 

رسول اهلل، 38/1.
السنن الكربى، النسائّي، 173/5.  ) 2
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ا. هؤالء مل يكموا ببطالنه نظًرا إلمكان هذا التأويل.  معناه عايل القدر جدًّ
يد بن سويد2 صاحب  ِ ثم رواية ابن حّبان)1( حلديث اجلارية من حديث الرشَّ
هلذه  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  ولفظها:  الرواية،  هذه  ختالف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
اجلارية: »َمن ربُِّك؟« فقالت: »اهلل« فقال: »ومن أنا؟« قالت: »أنت رسول 

اهلل« قال: »أعتقها فإنا مؤمنة«. 
عتبة  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  عن  الزهرّي  عن  اجلارود)3(  ابن  وروى 
عن رجل من األنصار أنه جاء بَأَمة سوداء فقال: يا رسول اهلل إنَّ عيلَّ رقبة 
أْن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »أتشهديَن   مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال 
ال إله إال اهلل؟« فقالت: نعم، قال: »أتشهديَن أين رسوُل اهلل؟« قالت: نعم، 

قال: »أتؤمننَي بالبعِث بعَد املوِت؟« قالت: نعم، قال: »فَأْعتِْقها« اهـ.
وقد حكم عّدة علامء بشذوذ وضعف رواية مسلم حلديث اجلارية، قال 
املحّدث عبد اهلل بن الصديق الغامرّي)4( ما نّصه: »احلديث شاذٌّ ال جيوز العمل 
به« ثم قال: »وجاء حديثان خمالفان حلديث معاوية يؤكدان شذوذه، فروى 
من طريق عون بن عبد اهلل بن عتبة: حّدثني أيب عن  البيهقّي يف »السنن«)5( 
جّدي قال: جاءت امرأة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأمة سوداء فقالت: يا رسول اهلل، 
إن عيلَّ رقبة مؤمنة أجتزئ عني هذه؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن ربُِّك؟« قالت: 
أنت  قالت:  أنا؟«  »فَمْن  قال:  اإلسالم،  قالت:  دينُِك؟«  »فام  قال:  ريب،  اهلل 
رسول اهلل، قال: »أفتَصّلنَي اخَلْمَس وُتقّريَن بام جئُت بِه مْن عنِد اهلل؟« قالت: 

اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، ابن بلبان، 206/1.   ) 1
2 ( الرشيد بن سويد الثقفي، له صحبة، يقال: كان اسمه مالًكا فسمي الرشيد ألنه 
ابن  اإلصابة يف متييز الصحابة،  الثقفيني.  رشد من املغرية بن شعبة ملا قتل رفقتته 

حجر العسقالين، 340/3.
املنتقى من السنن املسندة، ابن اجلارود النيسابورّي، 234/1.   ) 3

الغامرّي، ص 87،  املردودة، عبد اهلل  الّشاّذة  بيان األحاديث  املقصودة يف  الفوائد   ) 4
.89

السنن الكربى، البيهقّي، 388/7.  ) 5
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نعم، فرضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ظهرها وقال: »َأْعتِِقيها«. وروى أيًضا)1( من 
يد بن سويد  ِ طريق محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن الرشَّ
الثقفّي قال: قلت: يا رسول اهلل، إن أمي أوصت إيلَّ أن أعتق عنها رقبة، وأنا 
عندي جارية نوبية، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ادُع هبا« فقال: »َمن ربُِّك؟« قالت: 

اهلل، قال: »فَمْن أنا؟« قالت: رسول اهلل، قال: »أعتِْقها فإنا مؤمنٌة« اهـ.
وهناك عدة أحاديث ضّعفها العلامء يف صحيح مسلم، كام ُذِكَر يف كتاب 
وهو  الّساري  هدي  وكتاب  الدارقطنّي)2(،  للحافظ  والتتبع  اإللزامات 
مقدمة فتح الباري رشح صحيح البخاري)3(، وكالمها البن حجر، وكتاب 
رشح فتح القدير للكامل بن اهلامم احلنفي)4(، وكتاب الديباج عىل صحيح 
رشح  املغيث  فتح  وكتاب  السيوطي)5(،  الدين  جلالل  احلجاج  بن  مسلم 

ألفية احلديث للسخاوي)6(، وغريها من الكتب)7(.
باب  حتت  أخباًرا  واحد  كتاب  يف  مجعوا  ملا  املصنفني  بعض  شّذ  وقد 
الوجه،  إلثبات  وباًبا  الرجل،  إلثبات  باًبا  وا  وخصُّ اليد،  إلثبات  وه  خصُّ
أبو يعىل  القايض  فقوي بذلك اإلهيام وغَلب احلّس، ومن هؤالء املجّسم 
احلنبيّل)8(. وهذه األلفاظ وإن يكن بعضها صدر من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه 
يف أوقات متفرقة متباعدة مع كوهنا حمفوفة بقرائن تشري إىل معان صحيحة 

السنن الكربى، البيهقّي، 388/7.   ) 1
اإللزامات والتتبع، الدارقطني، ص120.  ) 2

هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، ص13، 14.  ) 3
رشح فتح القدير، الكامل بن اهلامم، ص18.  ) 4

5 ( الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاح، السيوطي، 20/1، 21.
6 ( فتح املغيث رشح ألفية احلديث، السخاوي، 65/1، 66.

الشافعية  طبقات  النووي، ص18.  النذير،  البشري  التقريب والتيسري ملعرفة سنن   ) 7
الكربى، السبكي، ص138. 

8 ( الكتاب املسّمى أخبار الصفات.
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قد يرضُّ هبا هذا اجلمع وجيردها عن قرائنها وجيعل معها قرينة عظيمة يف 
تأكيد  إهيام الظاهر والتشبيه. فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل ينطق بام يوهم خالف احلق، 
بل قال كلمة يتطرق إليها احتامل موهم مرجوح، لكن اإلشكال يصل إذا 
انضم إليها كلمة ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد فيضعف االنتباه إىل 

هذا االحتامل.
أنه قال:  البخارّي بسنده عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه  وأخرج 
هبذا،  قبَلُكْم  كاَن  َمْن  »َهَلَك  فقال)2(:  يتدارؤون)1(  قوًما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  سمع 
رضُبوا كتاَب اهلل بعَضُه ببعٍض، وإنام نَزَل كتاُب اهلل ُيَصّدُق بعُضُه بعًضا، 

فال ترِضُبوا بعَضُه بعًضا، ما علِْمُتْم منُه فقوُلوا وما ال َفكُِلوه إىل عالِـِمِه«.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  تال  قالت:  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن  أيًضا  وبسنده 

چڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻۀ  
ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆۆ  ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  
ېى  ى  ائرب )آل عمران(، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)3(: »فإَذا رأيُتُم 

الذيَن يتَّبعوَن ما تشاَبَه منُه فأولئَك الذيَن عنَى اهللُ فاحَذُرْوُهْم«.

1 ( »َتَداَرُؤوا: َتَداَفُعوا يف اخلُصوَمِة« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة د ر أ، 
ص50.

املعجم   .185/2 أمحد،  أحد،  مسند   .46 ص  البخارّي،  العباد،  أفعال  خلق   ) 2
األوسط، الطربايّن، 3/ 227.

صحيح البخارّي، البخاري، كتاب التفسري، باب قوله تعاىل: زبڱ  ڱ  ںرب   ) 3
عن  النهي  باب  العلم،  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح   .4273 رقم   1655  /4
ى« بدل »عنى«   اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، 4/ 2053. بلفظ »سمَّ

وغريمها.
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املبحث الأول:

 التج�سيم يف عقيدة اليهود واأثره يف عقائد بع�ص من
انت�سب اإىل الإ�سالم

يّدثنا  الكريم  فالقرآن  التجسيم،  إىل  والنَِحل  الـِملل  َأْنَزِع  ِمْن  اليهود 
بني  زال  ما  السالم  عليه  موسى  وسيُدنا  التجسيم  إىل  اليهود  ارتداد  عن 
ظهرانيهم، فلم يصربوا عىل التنـزيه برهة، إذ مل يلبث بعضهم بعد أن جاوز 
اهلل هبم البحر وأنجاهم من فرعون إال أن طالبوا نبّي اهلل موسى عليه السالم 

چٱ  ٻٻ  ٻ ٻ  پ   اًم، قال تعاىل:  بأن يتخذ هلم إهلًا جمسَّ
پ  پ  پڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿٹ  
ھ   چھ  أيًضا:  سبحانه  وقال  )األعراف(،  ٹڤرب  ٹ   ٹ 
ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ   ڭ   ڭ   ۓڭ  ۓ   ے   ے   ھ  
وتشهد  )األعراف(،  ۉېرب  ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ 
فة املوجودة بني األيدي اآلن عىل اليهود بانتقاهلم من  نصوص التوراة املحرَّ
التنـزيه إىل التجسيم أيًضا. ونشري إىل بعض هذه النصوص، ففي ما يسمى 
اجلبل  من  النزول  يف  أبطأ  موسى  أن  الشعب  رأى  »وملا  اخلروج)1(:  بسفر 

اجتمع الشعب عىل هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آهلة تسري أمامنا«.
الربية،  طرف  يف  إيثام  يف  ونزلوا  سكوت  من  »وارحتلوا  أيًضا)2(:  وفيه 
وكان الرب يسري أمامهم هناًرا يف عمود سحاب ليهدهيم يف الطريق ولياًل 

يف عمود نار لييضء هلم«. والعياذ باهلل ينسبون هلل امليش واحلّيز واجلهة.
إرسائيل  شيوخ  من  وهارون...وسبعون  موسى  »صعد  أيًضا)3(:  وفيه 
ورأوا إله إرسائيل، وحتت رجليه شبه صنعة من العقيق األزرق الشفاف...

ما يسّمى سفر اخلروج يف التوراة املحرفة، 1/32.  ) 1
ما يسّمى سفر اخلروج يف التوراة املحرفة، 13/ 20، 21.  ) 2
3 ( ما يسمى سفر اخلروج يف التوراة املحرفة، 24/ 9_ 11.
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لكنه مل يمد يده إىل أرشاف بني إرسائيل فرأوا اهلل وأكلوا ورشبوا«. والعياذ 
باهلل من الكفر املبني.

ويطول البحث إذا أردنا تتبع ما يف التوراة املحّرفة من التجسيم، ويشهد 
لذلك قول السموأل بن ييى املغريّب)1( الذي كان عالِـاًم باليهودية ثم أسلم 
وألَّف كتابه إفحام اليهود)2(: »وأيًضا فإن عندهم يف توراهتم ـ املحرفة ـ أن 
موسى صعد اجلبل مع مشايخ أمته فأبرصوا اهلل جهرة وحتت رجليه كريّس 
كفريات  من  عندهم  ما  عّددنا  إذا  الكتاب  ويطول  البلور.  كمنظر  منظره 
التجسيم، عىل أن أحبارهم قد هتذبوا كثرًيا عن معتقد آبائهم بام استفادوه 
من عقيدة املسلمني« اهـ. ويعزو الشهرستايّن)3( ميل اليهود إىل التجسيم إىل 
كثرة النصوص التي توهم ذلك يف كتبهم فيقول)4(: »وأما التشبيه فألهنم 
وجدوا التوراة املحرفة مملوءة باملتشاهبات مثل الصورة واملشافهة والتكليم 
جهًرا، والنزول عىل طور سيناء انتقااًل، واالستواء عىل العرش استقراًرا)5(، 
وجواز الرؤية فوًقا وغري ذلك« اهـ. وباجلملة فإن نسبة التجسيم إىل اليهود 
نطيل  فال  األديان  دراسة  يف  واملؤلفون  والنحل  امللل  كّتاب  عليه  اتفق  مما 

بالطب  املغريّب، ت 570هـ، مهندس ريايّض، عامل  1 ( السموأل بن ييى بن عباس 
ا  فارس، وكان هيوديًّ إىل  وانتقل  مدة،  بغداد  املغرب، سكن  أصله من  واحلكمة. 
و»بذل  الطب«،  يف  األوسط  »املفيد  له:  )بأذربيجان(.  املراغة  يف  ومات  فأسلم، 

املجهود يف إفحام اليهود«. األعالم، الزركيل، 140/3.
إفحام اليهود، السموأل بن ييى املغريّب، 131/1.  ) 2

3 ( حممد بن عبد الكريم بن أمحد، أبو الفتح الشهرستاين، ت548هـ، كان متقدًما يف 
معرفة أديان األمم ومذاهب الفالسفة. ولد يف شهرستان بني نيسابور وخوارزم 
وانتقل إىل بغداد سنة 510هـ، فأقام ثالث سنني وعاد إىل بلده وتويف هبا. من كتبه: 

»امللل والنحل«. األعالم، الزركيل، 215/6.
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص 211. البدء والتاريخ، املقديّس، 34/4.  ) 4

5 ( ليس معناه أن التوراة الصحيحة فيها النزول باالنتقال، وال االستواء باالستقرار، 
لكن اليهود اعتقدوا يف اهلل االنتقال واالستقرار ونحوه من معاين األجسام فضلُّوا 

والعياذ باهلل.
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البحث فيه، إال أن من الرضورّي التنبيه قبل أن نختم املبحث إىل أن كّتاب 
بعض  معتقد  يف  التجسيم  ظهور  يف  أثًرا  اليهود  لتجسيم  أن  يرون  الِفَرق 
الفرق التي انحرفت عن عقيدة التنـزيه، ومن ذلك قول اإلمام فخر الدين 
يف  التشبيه  ظهور  بدء  وكان  مشبهة،  أكثرهم  اليهود  أن  »اعلم  الرازّي)1(: 
اإلسالم عىل يد بيان بن سمعان الذي كان يثبت هلل األعضاء واجلوارح، 
الرمحن  عبد  بن  ويونس  اجلواليقّي،  سامل  بن  وهشام  احلكم،  بن  وهشام 
وهؤالء  الطاق،  شيطان  يدعى  كان  الذي  األحول  جعفر  وأيب  القّمي، 
يكن هلم نصيب من علم  مل  امُلْحَدثون ممن  ثم هتافت يف ذلك  رؤساؤهم، 

املعقوالت« اهـ.

الفرق  الرازّي، ص34. راجع:  الدين  اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني، فخر   ) 1
بني الفرق، البغدادّي، ص 28.
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املبحث الثاين:

فرق املج�سمة التي تن�سب نف�سها اإىل الإ�سالم زوًرا
ينتسب إىل اإلسالم، نذكر بعضها  التجسيم ممن  الفرق يف  تكلم بعض 

عىل سبيل املثال:
اله�سامية

ُكتَّاُب الِفَرق اسم )اهلشامية( عىل فرقتني: فرقة تنسب إىل هشام  ُيْطَلق 
ابن احلَكم )ت190هـ(، والفرقة الثانية تنسب إىل هشام بن سامل اجلواليقّي، 
التجسيم  الفرقتني قد أظهرتا ضالالهتام يف  البغدادّي إىل أن هاتني  وأشار 
وبدعتهام يف التشبيه، وقال األسفرايينّي: »وهم األصل يف التشبيه)1(« اهـ. 
وذهب الشهرستايّن إىل أن اهلشامية فرقة واحدة تنسب إىل اهلشامني فقال: 
»اهلشامية أصحاب اهلشاَمنْي: هشام بن احلكم صاحب املقالة يف التشبيه، 
وهشام بن سامل اجلواليقّي الذي نسج عىل منواله يف التشبيه)2(« اهـ. وسواء 
كانت اهلشامية فرقة أو فرقتني، فإن أحد اهلشاَمنْي نسج عىل منوال اآلخر 

يف التجسيم وإن خالفه يف بعض املسائل.
وقد ذكر اإلمام األشعرّي ريض اهلل عنه مقالة هشام وفرقته يف التجسيم 
فقال)3(: »اهلشامية أصحاب هشام بن احلكم يزعمون أن معبودهم جسم 
ال  عمقه،  مثل  وعرضه  عرضه،  مثل  طوله  عريض،  طويل  وحّد  هناية  له 
يويف بعضه عىل بعضه، ومل يعّينوا له طواًل غري الطويل، وإنام قالوا: طوله 
مثل عرضه عىل املجاز دون التحقيق، وزعموا أنه نور ساطع، له قدر من 
األقدار، يف مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتألأل كاللؤلؤة املستديرة 

التبصري يف الدين، األسفرايينّي، ص25.   ) 1
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص184.  ) 2

مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب  لألشعري، ص32.  ) 3
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من مجيع جوانبها، وأنه ذو لون وطعم ورائحة، وزعموا أنه هو اللون وهو 
ك البارئ فحَدَث  الطعم، وأنه قد كان ال يف مكان، ثم حدث املكان بأن حترَّ
املكان بحركته فكان فيه، وزعموا أن املكان هو العرش، والعياذ باهلل تعاىل 

من الكفر والتشبيه.
وذكر أبو اهلذيل ـ وهو معتزيّل ضاّل ـ يف بعض كتبه أّن هشام بن احلكم 
ك تارة ويسكن أخرى، ويقعد مرة  قال: »إنَّ ربَّه جسٌم ذاهٌب جاٍء، فيتحرَّ
ويقوم أخرى، وإنه طويل عريض عميق، ألن ما مل يكن كذلك دخل يف حّد 
التاليش!«. قال: فقلت له: فأهيام أعظم إهلك أو هذا اجلبل عىل زعمك؟! 
وأومأت إىل جبل أيب قبيس)1(، فقال: »هذا اجلبل يويف عليه« أي هو أعظم 

منه. 
وزعم الوّراق)2( أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إىل أن اهلل عّز وجّل 
عىل العرش مماسٌّ له، وأنه ال يفضل عن العرش وال يفضل العرش عنه«)3(. 

انتهى كالم اإلمام األشعرّي.

مقالة هشام اجلواليقّي:
بن  هشام  أصحاب  »اهلشامية  قال)4(:  أّنه  األشعرّي  اإلمام  عن  يروى 
سامل اجلواليقّي يزعمون أن رهبم عىل صورة اإلنسان، وينكرون أن يكون 
وأنه ذو حواس مخس  بياًضا،  يتألأل  نور ساطع  حلاًم ودًما، ويقولون: هو 

1 ( أبو ُقَبْيس: جبل مرشف عىل مسجد مكة. معجم البلدان، احلموي، 342/9.
2 ( حممد بن هارون الوراق، أبو عيسى، ت 247هـ، باحث معتزيل، من أهل بغداد، 
األعالم،  و»املجالس«.  اإلمامة«،  يف  »املقاالت  منها:  تصانيف  له  فيها.  ووفاته 

الزركيل، 128/7.
التبصري يف الدين،  البدء والتاريخ، املقديّس، 132/5.  3 ( جتد مثل هذا الكالم يف: 
امللل   .47  ،20 ص  البغدادّي،  الفرق،  بني  الفرق   .70،  24 ص  األسفرايينّي، 

والنحل، الشهرستايّن، ص 184. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 544/10.
مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، ص 34، 209.  ) 4
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كحواس اإلنسان، له يد وِرجل وأنف وأذن وعني وفم، وأنه يسمع بغري ما 
يبرص به، وكذلك سائر حواسه عندهم متغايرة« اهـ.

اق أن هشام بن سامل كان يزعم  وقال أيًضا)1(: »وحكى أبو عيسى الورَّ
أن لربه وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود« اهـ.

وزاد الشهرستايّن يف ما حكاه عنه أنه قال)2(: »إنه تعاىل عىل صورة إنسان 
أعاله جموف وأسفله مصمت، وهو نور ساطع يتألأل وله حواس مخس ويد 
ورجل وأنف وأذن وفم وله وفرة سوداء هي نور أسود لكنه ليس بلحم 

وال دم« اهـ.
املغريية

قال  119هـ(،  )ت  العجيّل  سعيد  بن  املغرية  أصحاب  هم  املغريية 
الطربّي  وذكر  اهـ.  خبيًثا«  فاجًرا  ساحًرا  الرجل  هذا  »وكان  الذهبّي)3(: 
خروج املغرية بنفر من أصحابه عىل خالد بن عبد اهلل القسّي، ومنهم بيان 
بن سمعان فأخذهم خالد فقتلهم. أما املغرية بن سعيد فإنه كان يقول)4(: 

»لو أردت أن أحيي عاًدا أو ثموَد وقروًنا بني ذلك كثرًيا ألحييتهم« اهـ.
قال  التجسيم.  يف  مقالته  منها  الِفَرق  ُكتَّاب  حكاها  مقاالت  وللمغرية 
معبوده رجل  أن  أنه زعم  التشبيه، وذلك  إفراطه يف  »ومنها  البغدادّي)5(: 
من نور عىل رأسه تاج من نور، وله أعضاء عىل صور حروف اهلجاء، وأن 

األلف منها مثال قدميه، والعني عىل صورة عينيه« اهـ.

مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، ص209.  ) 1
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص 172.  ) 2
سري أعالم النبالء، الذهبّي، 323/9.  ) 3

تاريخ الطربّي، الطربي، 174/4، 175.    ) 4
الفرق بني الفرق، البغدادّي، ص 231.  ) 5
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البيانية
سواد  من  رجل  وهو  119هـ(  )ت  سمعان  بن  بيان  أصحاب  البيانية 
عمران(  )آل  ہھرب  ۀ   چۀ   وجّل:  عّز  اهلل  قوَل  تأّول  الكوفة 
كاذًبا  ـ  »وقال  البغدادّي)2(:  وقال  باآلية)1(!  املقصود  هو  أنه  زعم  بنفسه، 
نور،  من  رجل  األزيلَّ  اإلله  أن  وزعم  واملوعظة،  واهلدى  البيان  إنه  ـ 

ڳ   ڳ   ڳ   چڳ  قوله:  ذلك  عىل  وتأّول  وجهه.  غري  كله  يفنى  وأنه 
ڎ   ڎ   ڍڌڌ   ڍ  ڇ   ڇ   چڇ   وقوله:  )القصص(  ڱڻرب 

ڈ  ڈژرب )الرمحن(« اهـ.
وقد قال اإلمام األشعري)3(: »ويقال للبيانية إذا جاز عىل زعمكم فناء 

بعض اإلله فام املانع من فناء وجهه! فأّما قوله تعاىل: چڳ ڳ  ڳ  ڳ  
به  يقصد  مل  عمل  كل  بطالن  إىل  راجع  فمعناه  )القصص(  ڱڻرب 
ڈژرب  ڈ   ڎ   ڎ   چڌڌ   وقوله:   . وجلَّ عزَّ  اهلل  وجه 
)الرمحن( معناه: ويبقى ربك، ألنه قال بعده: چڎ  ڈ  ڈژرب 
بالرفع عىل البدل من الوجه، ولو كان )الوجه( مضاًفا إىل الرب لقال: )ذي 
اجلالل( بخفض )ذي(، ألن نعت املخفوض يكون خمفوًضا، وهذا واضـح 

يف نفسه، واحلمد هلل عىل ذلك« اهـ.
اليون�سية

اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرمحن القّمّي موىل آل يقطني، هؤالء 
يزعمون أن احلََمَلَة ـ أي من املالئكة ـ يملون البارئ، واحتّج يونس يف أن 
احلََمَلَة تطيق محله، وشّبههم بالكركي - وهو طائر - وأن رجليه حتمالنه 

البدء والتاريخ، املقديّس، 130/5.  ) 1
الفرق بني الفرق، البغدادي، ص 228.  ) 2

الدين،  يف  التبصري  راجع:   .228  ،227  ،114 ص  البغدادّي،  الفرق،  بني  الفرق   ) 3
األثري،  ابن  الكامل،  ص153.  الشهرستاين،  والنحل،  امللل  ص70.  األسفرايينّي، 

.29/4
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ومها دقيقتان)1(.
وقال البغدادّي)2(: »واستدل عىل أنه حممول بقوله تعاىل: چژ  ژ  
أن  دالة عىل  اآلية  وقال أصحابنا:  )احلاقة(.  ڑ  ڑ  ک  ک  کرب 

العرش هو املحمول دون الرب تعاىل ـ وهو احلّق ـ« اهـ.
العرش،  حتمل  املالئكة  أن  ـ  يونس  أي  ـ  »َزَعَم  الشهرستايّن)3(:  وقال 
والعرش يمل الرب تعاىل! إذ قد ورد يف اخلرب أن املالئكة تئّط أحياًنا من 
الرازّي)4(: »وهم يزعمون  اهـ. وقال  العرش«  وطأة عظمة اهلل تعاىل عىل 

ف، وأن النصف األسفل منه مصمت« اهـ. أن النصف األعىل من اهلل جموَّ
اجلواربية

اجلواربية هم أتباع داود اجلواريّب رأس يف التجسيم من مرامي جهنم)5(. 
وقد أخرج الاللكائّي)6( بسنده عن وكيع بن اجلراح أنه قال: »وصف داود 
وذكر  اهـ.  املرييّس«  عليه  فردَّ  صفته،  يف  فكفر  ـ  الرب  يعني  ـ  اجلواريّب 
أيًضا)7( »أن أهل واسط أتوا أمريهم وأخربوه بمقالته يف التجسيم وأمجعوا 

عىل قتله، إال أنه مات قبل أن يصلوا إليه« اهـ.
وذكر اإلمام األشعرّي مقالة داود اجلواريّب يف التجسيم فقال)8(: »حكي 

مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، ص35.  ) 1
الفرق بني الفرق، البغدادّي، ص51، 216.  ) 2

امللل والنحل، الشهرستايّن، ص 188.    ) 3
الدين،   يف  التبصري  ص65.  الرازّي،  واملرشكني،  املسلمني  فرق  اعتقادات   ) 4

األسفرايينّي، ص17، 24. 
لسان امليزان، ابن حجر، 427/2. ومرامي جهنّم مقاصدها.  ) 5

رشح اعتقاد أهل الّسنة، الاللكائّي، 532/3.    ) 6
رشح اعتقاد أهل الّسنة، الاللكائّي، 531/3.    ) 7

مقاالت اإلسالميني، ينسب الكتاب لألشعري، ص152.  ) 8
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عىل  وأنه  مجة)1(،  له  وأن  جسم،  اهلل  أن  سليامن:  بن  مقاتل  أصحاب  عن 
صورة اإلنسان حلم ودم وشعر وعظم، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل 
وقالت  يشبهه.  وال  غريه  يشبه  ال  هذا  مع  وهو  مصمت،  وعينني  ورأس 
الفرقة الثانية منهم أصحاب اجلواريّب مثل ذلك، غري أنه قال: أجوف ِمْن 

فِيِه إىل صدره، ومصمت ما سوى ذلك« اهـ.
الفرج  عن  أعفوين  قال:  أنه  داود  عن  »يكى  الشهرستايّن)2(:  وقال 
معبود  أي  ـ  معبوده  »إن  وقال:  اهـ.  ذلك«  وراء  عام  واسألوين  واللحية، 
داود ـ جسم وحلم ودم، ومع ذلك جسم ال كاألجسام، وحلم ال كاللحوم، 
ودم ال كالدماء، وكذلك سائر الصفات، وحكي أنه قال: هو أجوف من 
َوْفَرًة سوداء، وله شعر  له  أعاله إىل صدره، مصمت ما سوى ذلك، وأن 

قطط« اهـ.
ال�سيطانية

النعامن  بن  عيّل  بن  حممد  وهو  الطاق،  شيطان  أصحاب  هم  الشيطانية 
إىل  نسبة  الطاق  بشيطان  ُلّقب  65هـ(،  )ت  جعفر  أبو  الكويّف  البجيّل 
فيقال:  هبا،  للرصف  جيلس  وكان  بالكوفة،  املحامل  طاق  يف  سوق 
الطاق.  شيطان  أنا  فقال:  فغلب  مزيف  درهم  يف  آخر  مع  اختصم   إنه 
الروافض  متكلمي  من  وكان  اهلل)3(  رمحه  حنيفة  أيب  لإلمام  معارًصا  وكان 

شعر  من  »اجلمة   .27/6 الفراهيدّي،  العني،  اهـ،  مُجَم«  ومجعها  الشعر،  ة:  »اجلُمَّ  ) 1
األثري،  ابن  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  اهـ،  املنكبني«  عىل  سقط  ما  الرأس: 

.300/1
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص 105. راجع: البدء والتاريخ، املقديّس، 140/5.   ) 2
واملرشكني،  املسلمني  فرق  اعتقادات   .71 ص  األسفرايينّي،  الدين،  يف  التبصري 

الرازي، ص 63. وسري أعالم النبالء، الذهبّي، 544/10.
يوًما يف  الشيطان  كثرًيا، فدخل  أيب حنيفة  يتعرض لإلمام  الطاق كان  3 ( إن شيطان 
احلامم، وكان فيه اإلمام أبو حنيفة، وكان قريب العهد بموت أستاذه محاد، فقال 
الشيطان: مات أستاذكم محاد فاسرتحنا منه! فقال: أما أستاذكم فمن املنظرين= 
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ومن رؤساء علامئهم)1(، وكان يوافق هشاًما اجلواليقّي يف كثري من بدعه)2(.
وذكر الشهرستايّن مقالة شيطان الطاق يف التجسيم فقال)3(: »وقال: إن اهلل 
تعاىل عىل صورة إنسان ربايّن، ونفى أن يكون جساًم، لكنه قال: قد ورد اخلرب 

أن اهلل خلق آدم عىل صورته وعىل صورة الرمحن، فال بد من تصديقه« اهـ.
اهلل  نجّسم  وال  نشبه  وال  اهلل،  تنزيه  مع  ورد  بام  نصدق  أّننا  واجلواب 

سبحانه وتعاىل.
أو سائر  يكون صورة كاإلنسان  أن  اهلل عقاًل  يستحيل عىل  أنه  وليعلم 
املخلوقات، ألّنه لو كان صورة الحتاج إىل ُمَصّور، واهلل ال يتاج إىل غريه.

املقاتلية
 املقاتلية هم أصحاب أيب احلسن مقاتل بن سليامن البلخّي )ت 150هـ()4( 

=إىل يوم الوقت املعلوم، فتحرّي الشيطان وكشف عورته، فأغمض اإلمام عينيه، 
اهلل سرتك!  منذ هتك  فقال:  اهلل برصك؟  أعمى  نعامن، مذ كم  يا  الشيطان:  فقال 

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، ابن أيب الوفاء، 476/1.
اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني، الرازّي، ص63.    ) 1

البدء والتاريخ، املقديّس، 132/5.  ) 2
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص187.  ) 3

4 ( هو غري أيب سليامن مقاتل بن سليامن بن ميمون الذي يّدث عنه محاد بن الوليد 
األزدّي، قال ابن حجر يف التهذيب، 245/10: »وهو متأخر يف الطبقة عن مقاتل 
املشهور« اهـ. الفوائد، أبو القاسم الرازي، ص49. كتاب الضعفاء واملرتوكني، 
ابن اجلوزّي، 137/1. ومقاتل بن سليامن أيًضا غري مقاتل بن حيان أيب بسطام 
النبالء،  أعالم  سري  يف  الذهبّي  ترمجه  مسلم  صحيح  يف  حديث  وله  النبطّي، 
340/6 وقال: »تويف يف حدود اخلمسني ومائة، وعاش مقاتل املفّس الضعيف 
وقد   .13/8 البخارّي  لإلمام  الكبري  التاريخ  يف  ترمجته  انظر  اهـ.  أعواًما«  بعده 
يستغّل بعض املهتمني بالدفاع عن املجسمة هذا التشابه لتربئة مقاتل بن سليامن 
من نسبة التجسيم إليه كام فعل السكاكّي يف الربهان ص 40، فاقتىض التنبيه عىل 

ذلك.
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الذي اهتّم بعلم التفسري، حتى روي عن ابن املبارك أنه قال)1(: »ما أحسن 
تفسري مقاتل لو كان ثقة« اهـ.

وكان مقاتل واسع الدائرة يف التفسري معجًبا بكثرة ما مجع، حتى إنه قعد 
يف جملسه مرة وقال)2(: »سلوين عاّم دون العرش! فقال له رجل: آدم حني 
حّج َمن حلق رأسه؟ فقال: ليس هذا من عملكم، ولكّن اهلل أراد أن يبتليني 
بام أعجبتني نفيس)3( اهـ. ومل يتهافت أهل احلديث عىل كثرة ما مجع مقاتل، 

بل زهدوا يف الرواية عنه لضعفه وملا أظهره من التجسيم.
وقد سبقت اإلشارة إىل إنكار السلف عىل مقالة مقاتل، وهذا موضع 

التفصيل يف مقالته. 
إن  قوله:  مقاتل  أصحاب  عن  »حكي  األشعرّي)4(:  اإلمام  قال  فقد 
اإلنسان حلم ودم وشعر وعظم  وإنه عىل صورة  له جثًة،  وإن  اهلل جسم، 
وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينني مصمت، وهو مع ذلك ال 

يشبه غريه وال يشبهه غريه« اهـ.
ومن مرويات مقاتل يف التجسيم ما زعمه وأخرجه الذهبّي بسنده عن 
اك عن ابن عباس أنه قال)5(: »إذا كان يوم القيامة ينادي  حَّ مقاتل عن الضَّ
صفوف  ـ  بزعمهم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  النبي  أي  ـ  فيتخطى  اهلل؟  حبيب  أين  مناد: 

ميزان   .431  /28 املّزّي،  الكامل،  تذيب   .163  /13 اخلطيب،  بغداد،  تاريخ   ) 1
االعتدال، الذهبّي، 173/4.

 .345/7 حاتم،  أيب  ابن  والتعديل،  اجلرح   .14/8 البخارّي،  الكبري،  التاريخ   ) 2
ميزان االعتدال، الذهبّي، 172/4. وقال الذهبّي يف سري أعالم النبالء، 202/7: 

»أمجعوا عىل تركه« اهـ.
تاريخ بغداد، اخلطيب، 163/13.  ) 3
البدء والتاريخ، املقديّس، 141/5.  ) 4

عليه  نّبه  كام  موضوع  خرب  وهو   .162  /13 البغدادي،  اخلطيب  بغداد،  تاريخ   ) 5
الذهبّي. ميزان االعتدال، الذهبّي، 174/4.
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يمّس  حتى  العرش  عىل  معه  جيلسه  حتى  العرش  إىل  يصري  حتى  املالئكة 
ركبته« اهـ. 

ومن العجيب بعد شهرة نسبة التجسيم إىل مقاتل أن ياول ابن تيمية  
واألشعرّي  حاله،  بحقيقة  أعلم  فاهلل  مقاتل  »وأما  فيقول)1(:  ذلك  إنكار 
ينقل هذه املقاالت من كتب املعتزلة، وفيهم انحراف عن مقاتل بن سليامن، 
فلعلهم زادوا يف النقل عنه، أو نقلوا عن غري ثقة، وإال فام أظنه يصل إىل هذا 
احلّد، ومقاتل بن سليامن وإن مل يكن يتج به يف احلديث، لكن ال ريب يف 

علمه بالتفسري وغريه« اهـ.
ويقال: نسبة التجسيم إىل مقاتل مل ينفرد هبا املعتزلة، فقد أخرج اخلطيب 
البغدادّي)2( بسنده عن أمحد بن سيار)3( أنه قال: »مقاتل مرتوك احلديث)4(، 

كان يتكلم يف الصفات بام ال حتل الرواية عنه« اهـ.
قال)5(:  أنه  أمحد  اإلمام  عن  بسنده  أيًضا  البغدادي  اخلطيب  وأخرج 
»مقاتل بن سليامن كانت له كتب ينظر فيها« اهـ. وقال ابن حبان)6(: »كان 
يأخذ عن أهل الكتاب علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشّبًها يشّبه 

الربَّ باملخلوقني، وكان يكذب مع ذلك يف احلديث« اهـ.

منهاج الّسنة النبوية، ابن تيمية، 618/2.  ) 1
تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، 162/13. املنتظم، ابن اجلوزّي، 126/8.   ) 2

3 (  أمحد بن سيار أبو احلسن املروزي إمام املحّدثني يف عرصه، من أوعية العلم مع 
الزهد والنبالة والعبادة وثقه الدارقطني، عاش سبعني سنة وتويف 268هـ. تذكرة 

احلفاظ للذهبّي 254/1. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 193/2.
4 ( قال املناوي: »احلديث املرتوك من أقسام املردود، وهو ما يكون بسبب هتمة الراوي 

بالكذب« اهـ. اليواقيت والدرر يف رشح نخبة ابن حجر، املناوي، 139/1.
تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، 162/13.   ) 5

كتاب   .197/1 الباجّي،  والتجريح،  التعديل   .15/2 حبان،  ابن  املجروحون،   ) 6
خلكان،  ابن  األعيان،  وفيات   .136/1 اجلوزّي،  ابن  واملرتوكني،  الضعفاء 

.255/5
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تعطيل  إىل  ودعا  صفوان  بن  اجلهم  بخراسان  »ظهر  الذهبّي)1(:  وقال 
صفات اهلل عّز وجّل، وظهر يف خراسان يف قبالته مقاتل بن سليامن املفس، 
م، وقام عىل هؤالء علامء التابعني وأئمة  وبالغ يف إثبات الصفات حتى جسَّ

السلف وحّذروا من بدعهم« اهـ.
وأما استشهاد ابن تيمية بعلم مقاتل يف التفسري، فلم يربئه الذهبي هبذا 
أنه كان من أوعية  بالتجسيم مع  ُلّطخ  التجسيم بل قال)2(: »قد  العلم من 
العلوم بحًرا يف التفسري« اهـ. عىل أن اخلطيب نقل يف تاريخ بغداد ما يطعن 
ث  يف هذا التفسري أيًضا، فقد نقل أنه مجع تفاسري الناس فجعلها لنفسه وحدَّ

هبا من غري سامع)3(.
التجسيم  الرغبة يف تربئة مقاتل من عقيدة  َ هذا نقول: إن هذه  إذا تبنيَّ
التي ينسبوهنا زوًرا إىل السلف مع قول مقاتل يف إثبات الصورة هلل والعياذ 

باهلل، واإلقعاد عىل العرش، إنَّام تدلُّ عىل فساد معتقدهم وسوء مرادهم.

الكّرامية
قبل التعريف بالفرقة الكرامية، ال بدَّ من التنبيه إىل متييز هذه الفرقة عن 
سائر فرق املجسمة، ألهنا متكنت بتلبُّسها لباس الزهد والتقشف أن ختدع 
ملخالفيها،  وقمعهم  بأحضاهنم  وتفوز  بمقاالهتا  وتقنعهم  احلكام  بعض 
تنتسب زوًرا إىل  التي  املصنفات  ب بعض مقاالهتا إىل  أيًضا بتسُّ ومتّيزت 

ما يسّمى بالعقيدة السلفية.
العواّم،  بني  التجسيم  مقالة  انتشار  كيفية  يوضح  الفرقة  هذه  وتاريخ 

تذكرة احلفاظ، الذهبي، 120/1.   ) 1
تذكرة احلفاظ، الذهبي، 130/1.   ) 2

تذيب   .126/8 اجلوزّي،  ابن  املنتظم،   .162/13 اخلطيب،  بغداد،  تاريخ   ) 3
الكامل، املّزّي، 436/28.
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وتقشف  زهد  من  املقالة  تلك  أصحاب  عىل  يظهر  بام  النخداعهم  وذلك 
التنـزيه  عىل  اخلبيثة  املقالة  تلك  أصحاب  بتشنيع  وانخداعهم  وعبادة، 
عىل  بإطاللة  يتم  سبق  ما  وتوضيح  األجنبية.  للفلسفة  موافقته  بدعوى 

تاريخ هذه الفرقة ودراسة مقالتها.
أما مؤسس هذه الفرقة فهو أبو عبد اهلل حممد بن كّرام)1( السجزّي)2(، 
ولد يف سجستان ونشأ فيها، وقد دعا أتباعه إىل جتسيم معبوده، وهو القائل: 
إّن معبوده مستقّر عىل العرش وإنه جوهر، تعاىل اهلل عن ذلك، وزعم أنه 
ـ أي اهلل ـ جسٌم له حّد وهناية من حتته وهي اجلهة التي منها يالقي عرشه، 
قليل  بالزهد من سجستان،  متنّمس)4(  »نبغ رجل  الشهرستايّن)3(:  ويقول 
عىل  ورّوجه  كتابه  يف  وأثبته  ِضْغًثا)6(،  مذهب  كل  من  قمش)5(  قد  العلم، 
سواد بالد خراسان، فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهًبا« اهـ. ويقول ابن 
ابن كّرام هذا وهو شيخ  الشافعية)7(: »وكان من خرب  السبكّي يف طبقات 

له  الكروم فقيل  الراء عىل املشهور، كان والده يفظ  الكاف وتشديد  بفتح  َكّرام   ) 1
الشافعية،  طبقات  كريم.  مجع  لفظ  عىل  والتخفيف  بالكس  ِكرام  وقيل  الكّرام، 

السبكّي، 53/2. لسان امليزان، ابن حجر، 353/3. 
كتاب  ابن اجلوزّي، 97/12.  املنتظم،  البغدادّي، ص 203.  الفرق،  الفرق بني   ) 2
الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزّي، 95/1. طبقات الشافعية، السبكّي، 53/2. 
احللبّي،  الوفاء  أبو  احلثيث،  الكشف   .20/11 كثري،  ابن  والنهاية،  البداية 

1489/1. لسان امليزان، ابن حجر، 353/3.
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص107.  ) 3

»التَّنْميُس: التَّْلبِيُس« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة ن م س، ص 747.  ) 4
يقال  حتى  األَْشياِء  ُفتاِت  من  األرِض  وْجِه  عىل  ما  وهو  الُقامِش  مجُع  5 ( »الَقْمُش: 
القاموس  اهـ.  َوَجَدُه«  ما  أْرَدأ  أي:  ُقامًشا  إال  أْعطاين  وما  ُقامٌش.  الناِس:  لُرذاَلِة 

املحيط، الفريوزأبادي، مادة ق م ش، ص 778.
ْطِب باليابِس« اهـ. القاموس املحيط،  6 ( »الِضْغُث بالكس: قْبَضُة َحشيٍش خُمَْتلَطُة الرَّ

الفريوزأبادي، مادة ض غ ث، ص 219.
طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 52/2.  ) 7



319

دخل  ثم  بسجستان  ونشأ  احلديث،  من  يسرًيا  سمع  أنه  جمّسم  سجستايّن 
التنسك  إظهار  من  وكان  بالتجسيم.  وباح  نيسابور  إىل  وعاد  خراسان، 
ه1 والتعبد والتقشف عىل جانب عظيم، فافرتق الناس فيه عىل قولني،  والتألُّ
منهم املعتقد ومنهم املنتقد«. ثم قال: »قال احلاكم: لقد بلغني أنه كان معه 
الفقراء، وكان لباسه مسك ضأن مدبوغ غري خميط وعىل رأسه  مجاعة من 
فرو  قطعة  له  ُيطرح  وكان  َلبِن  من  دكان  له  نصب  وقد  بيضاء،  قلنسوة 
فيجلس عليها فيعظ ويذكر ويّدث، وأثنى عليه يف ما بلغني ابن خزيمة)2( 

واجتمع به غري مرة« اهـ.
يقول ابن السبكّي)3(: »وصاحب سجستان هو الذي نفاه، ومل يكن قصد 
الساعني إال إراقة دمه، وإنام صاحب سجستان هاب قتله ملا رأى من خمايل 
العبادة والتقشف« اهـ. وهذا ابن خزيمة الذي كان قد حكي عنه ثناؤه عىل 
ابن كّرام يكّفر من قال بمقالة الكّرامية)4(، قال ابن حجر)5(: »وملا نفي من 
سجستان وأتى نيسابور، أمجع ابن خزيمة وغريه من األئمة عىل نقله منها 

فسكن بيت املقدس« اهـ.
وقال تقّي الدين احلصنّي)6(: »وسمع احلديث الكثري وأظهر التقشف، 
واختذ قطعة فرو جيلس عليها ويفظ ويّدث ويتخشع حتى أخذ بقلوب 
العوام والضعفاء من الطلبة لوعظه وزهده، حتى حرص من تبعه من الناس 

ه له«. لسان العرب، ابن منظور مادة ع  1 ( »عبَد اهللَ يعُبُدُه عبادًة ومعبًدا ومعبدًة تألَّ
ب د، 273/3.

2 ( حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر، كان عاملـًا باحلديث. مولده ووفاته 
بنيسابور، رحل إىل العراق والشام واجلزيرة ومرص. ولد 223هـ، وتويف 311هـ. 

األعالم، الزركيل، 6/ 29. 
طبقات الشافعية، السبكّي، 53/2.  ) 3

4 ( لسان امليزان، ابن حجر، 354/3.

لسان امليزان، ابن حجر، 354/3.  ) 5
دفع شبه من شبه ومترد، احلصني، ص29.  ) 6
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عليه  العلامء  أنكر  بدعته  كّرام  ابن  أظهر  فلام  اهـ.  ألًفا«  سبعون  هم  فإذا 
وسعوا يف سجنه وقتله، ثم إنه ُأخرج من نيسابور يف سنة إحدى ومخسني 
ومائتني بعد أن مكث بالسجن ثامين سنني، وتويف ببيت املقدس سنة مخس 
ومخسني ومائتني، وكان أصحابه ببيت املقدس نحو عرشين ألًفا، وكان له 
من األتباع مثل ذلك يف خراسان وسجستان)1(، ومع أن ابن كّرام مل يكن 
يسن العلم وال األدب فقد أّلف تصانيف كثرية كام ذكر ذلك البغدادّي، 
مصري  وكان  اهـ.  والسقوط«  الركاكـة  غاية  يف  كالمه  أن  »إال  قال)2(:  ثم 
إذ  النار،  من  القرب  عذاب  كتابه  ونجا  بدعته،  أظهر  بعدما  احلرق  مؤلفاته 
نقل منه البغدادّي وغريه قول ابن كّرام يف وصف اهلل عّز وجّل: إنه أحدّي 

الذات أحدّي اجلوهر)3(، ووصُفه اهللَ أنه اجلوهر ضالل كبري.
ومن أتباع ابن كّرام أبو عبد اهلل حممد بن اهليصم الذي اجتهد يف إمتام 
إثبات  مع  العلّو  بمعنى  الفوقية  أن  زعم  أنه  ذلك  ومن  كّرام،  ابن  مقالة 
ختطَّى  »قد  الشهرستايّن)5(:  وقال  خلقه)4(،  وبني  بينه  املتناهية  غري  البينونة 
بعض الكّرامية إىل إثبات اجلسمية، فقال: أعني هبا القيام بالنفس، وذلك 
تلبيس عىل العقالء، وإال فمذهب أستاذهم أنَّه مع كونه ـ يعني اهلل ـ حمالًّ 
للحوادث مستوًيا عىل العرش استقراًرا خمتًصا بجهة فوق مكاًنا واستعالًء، 
فليس ينجيه من هذه املخازي تزويراُت ابن اهليصم، فليس يريد باجلسمية 
القيام بالنفس، وإنام هو إصالح مذهب ال يقبل اإلصالح! وكيف يستوي 
الظّل والعود أعوج؟ وكيف استوى املذهب وصاحب املقال أهوج؟« اهـ.

ميزان  املنتظم، ابن اجلوزّي، 98/12.  التبصري يف الدين، األسفرايينّي، ص65.   ) 1
االعتدال، الذهبّي، 1/4. طبقات الشافعية الكربى، السبكي، 304/2.

الفرق بني الفرق، البغدادّي، ص203. امللل والنحل، الشهرستايّن، ص107.  ) 2
الفرق بني الفرق، البغدادّي، ص203. امللل والنحل، الشهرستايّن، ص 108.   ) 3

امللل والنحل، الشهرستايّن، ص111.  ) 4
ناية اإلقدام يف علم الكالم، الشهرستايّن، ص122.   ) 5
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وكان ابن اهليصم من جماليس السلطان حممود بن سبكتكني)1(، وكان ابن 
فورك هو الذي يناظر ابن اهليصم يف هذا املجلس)2(، وكانت هذه املناظرات 
سبًبا يف قتل ابن فورك شهيًدا مسموًما. قال ابن السبكّي)3(: »وكان ابن فورك 
شديًدا عىل الكّرامية، وأذكر أن ما حصل له من املحنة من شغب أصحاب 
وا عليه غري مرة وهو  وَنمُّ بوا عليه  فتحزَّ املجسمة،  كّرام وشيعتهم من  ابن 
ينترص عليهم، فلام أيست الكّرامية من الوشاية واملكايدة عدلت إىل السعي 
ُه فمىض محيًدا شهيًدا« اهـ. يف موته والراحة من تعبه، فسلطوا عليه من َسمَّ

وكان أبو إسحاق األسفرايينّي قد تعنيَّ عليه مناظرة الكّرامية بعد ابن 
فورك، ومن هذه املناظرات ما ذكره أبو املظفر األسفرايينّي قال)4(: »سأل 
زمانه  إماَم  سبكتكني  بن  حممود  السلطان  جملس  يف  الكّرامية  أتباع  بعض 
أبا إسحاق األسفرايينّي عن هذه املسألة االستواء عىل العرش فقال: هل 
جيوز أن يقال: إن اهلل تعاىل عىل العرش؟ وأن العرش مكان له؟ فقال: ال. 
عىل  الشىء  كون  وقال:  األخرى،  عىل  كفيه  إحدى  ووضع  يديه  وأخرج 
الشىء يكون هكذا، ثم ال خيلو إما أن يكون أكرب منه أو أصغر منه، فال بد 
فلم  إهلًا.  يكون  واملتناهي ال  يتناهى،  ه، وكل خمصوص  من خمّصص خصَّ
يمكنهم أن جييبوا، عنه فأغروا به رعاعهم حتى دفعهم عنه السلطان بنفسه، 
وملا ورد عليهم هذا اإللزام حترّيوا، فقال قوم: إنه أكرب من العرش، وقال 
قوم: إنه مثل العرش، وقال ابن املهاجر: إن عرضه عرض العرش. وهذه 
عالمُة  أي  ـ  احلدوث  َعَلُم  وذلك  النهاية،  إلثبات  متضمنة  كلها  األقوال 

احلدوث ـ ال جيوز أن يوصف به الصانع« اهـ.

1 (  السلطان حممود بن سبكتكني أبو القاسم امللقب بيمني الدولة، صاحب بالد غزنة 
ابن  والنهاية،  البداية  السبكّي، 314/5.  الكربى،  الشافعية  طبقات  وما واالها. 

كثري، 2930/13.
البداية والنهاية، ابن كثري، 30/12.    ) 2

طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 131/4. شذرات الذهب، ابن العامد، 181/4.  ) 3
التبصري يف الدين، األسفرايينّي، ص66.  ) 4
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وأيب  فورك  ابن  بعد  الكّرامية  بمناظرة  الرازّي  الفخر  اإلمام  وابتيل 
عمر  بن  املجيد  عبد  الدين  جمد  زمانه  يف  الكرامية  رأس  وكان  إسحاق، 
مستغاًل  الرازّي  الفخر  حمنة  يف  تسّبب  الذي  وهو  القدوة،  بابن  املعروف 
مكانته عند بعض الغوريني الذين خلفوا آل سبكتكني يف حكم بالدهم)1(، 
حوادث  يف  595هـ(  )ت  األثري  ابن  ذكرها  عظيمة  فتنة  بذلك  وحدثت 
فقال)2(: »ويف هذه الّسنة حدثت فتنة عظيمة بعسكر غياث الدين)3( ملك 
الغور وغزنة، وسببها أن الفخر حممد بن عمر الرازّي كان قد َقِدَم إىل غياث 
الدين فأكرمه واحرتمه وبنى له مدرسة هبراة)4(، فقصده الفقهاء من البالد 
فعظم ذلك عىل الكّرامية وهم كثريون هبراة، وأما جزء من الغورية فكانوا 
الدين  الكرامية واحلنفية والشافعية عند غياث  الفقهاء من  فاتفق  كّرامية، 
للمناظرة، وحرض الفخر الرازّي وابن القدوة وهو من الكرامية اهليصمية، 
ابن  عليه  فاعرتض  الرازّي  فتكلم  وعلمه،  لزهده  كبري  حمل  عندهم  وله 
القدوة، وطال الكالم فاستطال عليه الفخر الرازّي وسبَّه وشتمه وبالغ يف 
أذاه، وابن القدوة ال يزيد عىل أن يقول: ال يفعل موالنا إاّل وأخذك اهلل، 
وأستغفر اهلل، فانفصلوا عىل هذا، وقام ضياء الدين)5( يف هذه احلادثة وشكا 

غزنة،  جتاور  غلقة  ومضايق  وعرة  جبال  وهي  الغور،  بالد  إىل  الغوريون  1 ( ينسب 
وكان الغوريون أول األمر يستغلون طبيعة مناطقهم يف الغزو وقطع الطريق، ثم 
جتمعوا وحتزبوا ضد آل سبكتكني وقضوا عىل دولتهم سنة أربعني ومخسامئة. وآخر 
ملوكهم هو غياث الدين حممد بن غياث ت605هـ. الكامل، ابن األثري، 62/8 

و356/9. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 406/20.
الكامل، ابن األثري، 262/10. البداية والنهاية، ابن كثري، 19/13.  ) 2

كان  الغوريني،  ملوك  أحد  ت599هـ،  الفتح،  أبو  سام  بن  حممد  الدين  3 ( غياث 
عىل مذهب الكرامية إىل أن هداه اهلل تعاىل إىل هجره سنة 596هـ وصار شافعّي 
املذهب، وبنى املدارس للشافعية  ومسجًدا بغزنة. الكامل، ابن األثري، 246/10.

4 ( من مدن خراسان. معجم البلدان، ياقوت احلموي، 97/5.
الدين.  ابن عم غياث  الغورّي، وهو  الدين حممد  الغوريني ضياء  أمراء  5 ( هو أحد 

الكامل، ابن األثري، 73/10، 262/10. البداية والنهاية، ابن كثري، 19/13.
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الزندقة ومذهب الفالسفة  الرازّي ونسبه إىل  إىل غياث الدين وذم الفخر 
فلم يصغ غياث إليه. فلام كان الغد وعظ ابن القدوة باجلامع فلام صعد املنرب 
قال بعد أن محد اهلل وصىل عىل النبّي صىل اهلل عليه وسلم: ال إله إال اهلل، ربنا 
آمنا بام أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أهيا الناس، إنا ال نقول 
إال ما صّح عندنا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأما علم أرسطاطاليس وكفريات 
ابن سينا وفلسفة الفارايب فال نعلمها، فألّي شىء ُيشتم باألمس شيخ من 
شيوخ اإلسالم يذّب عن دين اهلل وعن ُسنَّة نبّيه، وبكى وضّج الناس وبكى 
فتنة وكادوا  البلد  وامتأل  الناس من كل جانب  وثار  امية واستغاثوا،  الكرَّ
يقتتلون وجيري ما هيلك فيه خلق كثري، فبلغ ذلك السلطان فأرسل مجاعة 
نهم ووعدهم بإخراج الفخر من عندهم، وتقدم  من عنده إىل الناس وسكَّ
إليه بالعودة إىل هراة فعاد إليها« اهـ. وهذه حادثة يف تاريخ التجسيم نأخذ 

من دراستها الِعرَب يف شدة فتنتهم وتلبيسهم عىل العاّمة والعياذ باهلل.



324

مقالة الكّرامية يف التج�سيم

جعل  فالبغدادّي  الكّرامية،  فرق  ذكر  يف  والنحل  امللل  كّتاب  اختلف 
الكّرامية ثالثة أصناف، وجعلها الرازّي سّت فرق، وأوصلها الشهرستايّن 
إىل اثنتي عرشة فرقة. وال نطيل يف تفصيل مقاالهتم لسببني: أوهلام أن جهًدا 
قد ُبذل من قبل يف مذهب الكّرامية، والثاين أن هذه الفرق وإن كان لكل 
ا مل يصدر عن  واحدة منها رأي إال أن الشهرستايّن قال)1(: »إال أن ذلك لمَّ
مذهب  وأوردنا  مذهًبا.  نفردها  مل  جاهلني  سفهاء  عن  بل  معتربين  علامء 

صاحب املقالة وأرشنا إىل ما يتفرع منه« اهـ.

وهذا بيان مقالة ابن كّرام وما تفرع منها:
حّد  له  جسم  اهلل  أن  كّرام  ابن  زعم  إذ  معبوده،  جتسيم  مقاالته  وأشنع 
وهناية من حتته وهي اجلهة التي يالقي منها العرش)2(، ثم اختلف أصحابه 
يف النهاية، فمنهم من وافقه، ومنهم من أثبت النهاية له من ست جهات، 

ومنهم من أنكر النهاية له وقال: هو عظيم.
واتفق أكثر الكّرامية عىل إطالق لفظ اجلسم، واجتهد بعضهم يف تزيني 
هذه املقالة، فزعم أنه يريد بلفظ اجلسم أنه قائم بنفسه، وزعم أن هذا هو حد 
اجلسم! قال الشهرستايّن)3(: »وبنوا عىل هذا أن ِمْن ُحْكِم القائَمنْيِ بأنفسهام 
العرش،  مع  بالتجاور  بعضهم  فقىض  متباينني،  أو  متجاورين  يكونا  أن 
وحكم بعضهم بالتباين. ورّبام قالوا: كل موجودين فإما أن يكون أحدمها 
والبارئ  منه.  بجهة  يكون  أن  وإما  اجلوهر،  مع  كالعرض  اآلخر  بحيث 

البغدادّي،  الفرق،  بني  الفرق  يراجع:  ص107.  الشهرستايّن،  والنحل،  امللل   ) 1
ص203. اعتقادات فرق املسلمني، الرازّي، ص17.

الشهرستايّن، ص 108،  والنحل،  امللل  البغدادّي، ص203.  الفرق،  الفرق بني   ) 2
اعتقادات فرق املسلمني، الرازّي، ص17. 

امللل والنحل، الشهرستايّن، ص107.  ) 3
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ليس بَِعَرٍض إذ هو قائم بنفسه، فيجب أن يكون بجهة من العامل وأرشفها 
جهة فوق فقلنا: هو بجهة فوق بالذات« اهـ. وعني هذه الشبهة موجودة 
يف املؤلفات التي توصف بجمع ما يسّمى زوًرا بالعقيدة السلفية)1(، مع أن 
أحًدا من السلف الصالح املنّزه هلل عن اجلسمية واحلجم والشكل مل هيمس 

فيها ببنت شفة.
وقبل أن نختم القول يف تأريخ املجسمة وبعض فرقهم نشري إىل بعض 
العرب والفوائد التي ينبغي أاّل تغيب عن األذهان يف دراسة مثل هذه اآلراء.
نَّة والسلف شعار يرفعه بعض من خالف  اّتباع الكتاب والسُّ أوال: إن 
قواطع الكتاب والّسنة وأقوال السلف، فها هو ابن القدوة الكّرامّي يزعم 
أنه آمن بام أنزل وما صح، وهذا مقاتل وشيطان الطاق يزعم كل منهام أنه 
مل يثبت صورة للرمحن عىل صورة آدم إال اتباًعا لألثر عىل زعمهام، وحقيقة 

األمر عىل خالف ما فهامه.
ثانًيا: إن هذا الشعار ُيلبَّس بتشنيع مذهب املخالف بنسبته إىل الفلسفة 

كام فعل ابن القدوة. 
الذين  العواّم  من  كثري  َوُقودها  الشنيعة  املقاالت  هذه  مثل  إن  ثالًثا: 
الطلبة  ضعاف  بعض  املقالة  هبذه  فتن  وربام  الدقيق،  الفهم  إىل  يفتقرون 
الذين يقتنعون يف اعتقادهم بتقليد من أظهر خمايل الزهد وأطال يف النسك 
وأثر يف الوعظ، ويستدلون بام يظهر من التدين عىل ما بطن من الدين، فها 

هو ابن كّرام عىل شناعة مقالته ينخدع بزهده ووعظه اآلالف.
رابًعا: إن أكثر الناس ترصًيا بالعقائد الباطلة يف هذا الباب يتمسكون 
بنفي التشبيه وإثبات ما أثبتوه، مع إهيام أهّنم يريدون التنزيه، كام زعم هشام 
ابن  يقول  املقالة  هذه  ويف  كاألجسام.  ال  جساًم  أثبت  إنام  أنه  احلكم  ابن 

بن سليامن  التوحيد،  كتاب  رشح  يف  احلميد  العزيز  تيسري  املسّمى   1 ( الكتاب 
عىل  املفيد  القول  املسّمى  الكتاب  ص672.  الوهاب،  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 

كتاب التوحيد، حممد بن صالح العثيمني، 554/2.
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السبكّي: ]الكامل[

جلهِلِه: يقوُل  فاعلٍة  ابُن  كاجلْسامِنكذَب  ليَس  جسٌم  اهللُ 

يا  كاَن كاألجساِم  كان جساًم  الُبْهتاِنلو  عن  وُعْد  فاصِغ  جمنوُن 

وجلَّ  عزَّ  اهلل  عىل  أ  جترَّ أن  بعد  سليامن  بن  مقاتل  أن  أيًضا  ذلك  ومن 
بإثبات اجلسم والصورة واألعضاء واجلوارح زعم أنه مع ذلك ال يشبهه 

شىء وال يشبه غريه.
وهذه النقاط ال تغيب يف عرص من العصور عن فكر اخلائضني يف وصف 
اهلل عزَّ وجلَّ بغري احلق، واملتبعني ملا تشابه من كتابه وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فزاغوا 

بذلك وضّلوا وأضّلوا بام يدخلون يف كالمهم من متويه.
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املبحث الثالث

التج�سيم يف فكر بع�ص املحّدثني
املحدثني  ومصنفات  الرواة  حال  وبيان  الرجال  كتب  أن  املعروف  من 
تشهد بأّن يف رواة احلديث َمْن ُحِكَم عليهم بالبدعة وخمالفة الّسنة، وحاهلم 

كان معروًفا فال يؤخذ منهم ما خيالف الرشع.
فأهل احلديث هم املشتغلون برواية احلديث ودرايته، والسواد األعظم 
هم من أهل الّسنة واجلامعة إال من شّذ وضّل، فمن أهل التنزيه من جياهر 
بتنـزيه اهلل عزَّ وجلَّ باختيار مذهب التأويل اإلمجايّل أو التأويل التفصييّل يف 
املتشابه، وعىل رأس هؤالء من املحّدثني إمام دار اهلجرة مالك بن أنس ريض 
اهلل عنه الذي كان ينهى عن التحديث باألحاديث التي توهم التشبيه وتشكل 
، مثل احلديث الذي جاء يف صورة آدم عليه  يف املعنى)1(ـ ملن خيشى عليه الوهمـ 

السالم، وكان ينكر ذلك إنكاًرا شديًدا كام يف سري أعالم النبالء للذهبّي)2(.
الذي  عنه  اهلل  ريض  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  املوقف  هذا  أصحاب  ومن 
عنهم  حكينا  من  املوقف  هذا  أصحاب  ومن  التفصييّل،  التأويل  عنه  ثبت 
أقوال  ـ من رّش  الذي شذَّ  ـ  تيمية  ابن  ه  يعدُّ الذي  التأويل اإلمجايّل  اختيار 

أهل البدع كام سبق.
أحد  يف  التأويل  وجوه  من  وجه  اختيار  عىل  نصَّ  من  أيًضا  ومنهم 
األحاديث كام سبق، فلوال أنه رأى ما يقتضيه احلمل عىل الظاهر من خمالفة 
أدلة التنـزيه ما اختار التأويل، وهؤالء الذين ساروا عىل هنج اإلمام مالك 

واإلمام أمحد بن حنبل هم اجلديرون باالنتساب إىل احلديث الرشيف.
وهناك قلة ممن ُيثبِت بعض األخبار الواهية املنكرة التي ال تكاد حتتمل 

الشفا، القايض عياض، 2/ 542.  ) 1
سري أعالم النبالء، الذهبّي، 449/5.  ) 2
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التأويل، ومن هذا الفريق من ألَّف ومجع من هذه األحاديث واألخبار التي 
املشبهة  ما يسميه  تقرير  العمدة يف  الصفات، وعىل هؤالء  أخبار  يسموهنا 

اليوم بعقيدة السلف، والّسلف الصالح بريء من عقيدة التجسيم.
لندرك  فيها  ما  بعض  عىل  املرور  مع  املصنَّفات  بعض  إىل  نشري  وهنا 
املوقف  األول وأصحاب هذا  املوقف  بني أصحاب  ا  الشاسع جدًّ التباين 

الذين  يتتبَّعون املتشابه.
عىل  أواًل: كتاب »الرد عىل اجلهمية« وكتاب »نقض عثامن بن سعيد)1( 
غري  وهو  280هـ()3(  )ت  الدارمّي  سعيد  بن  لعثامن  العنيد«  املرييّس)2( 

صاحب السنن فليتنّبه)4( .
واملتون  الواهية  األسانيد  من  الكثري  ففيه  اجلهمية  عىل  الّرد  كتاب  أما 
املنكرة التي ختالف التنـزيه، وأثبت فيه أن العرش يئّط من ثَِقِل اجلبَّار فوقه، 
النبيون  فيها  معه  يسكن  مسكنه  وهي  عدن،  جنة  إىل  الليل  يف  ينزل  وأنه 
والصديقون والشهداء، وأنه هيبط من عرشه إىل كرسيه ثم يرتفع عن كرسيه 
إىل عرشه، وعقد فيه باًبا يف تكفري اجلهمية، وباًبا يف قتلهم واستتابتهم من 
»اجلهمية« مصطلح تشنيع يريد املشّبهة أحياًنا به َمن  الكفر، وال خيفى أن 
انتسبت إىل جهم بن  التي  الفرقة  املتشاهبات، وال يريدون تلك  ل  نّزه وأوَّ
صفوان، مع أّن شيخهم الّضال ابن تيمية اتبع جهاًم يف بعض أقواله كالقول 

1 ( عثامن بن سعيد بن خالد الدارمّي السجستايّن، ت 280هـ، أبو سعيد من هراة.  
تذكرة احلفاظ، الذهبّي، 146/2، 147. األعالم، الزركيل، 205/4 ، 206. 

2 ( برش بن غياث بن أيب كريمة عبد الرمحن املرييّس، العدوّي بالوالء، ت 218هـ، أبو 
عبد الرمحن، معتزيّل عارف بالفلسفة، ُيْرَمى بالزندقة. قال أبو زرعة الرازي: »برش 
الزركيل،  األعالم،   .30  ،29/2 حجر،  ابن  امليزان،  لسان  اهـ.  زنديق«  املرييّس 

.55/2
سري أعالم النبالء، الذهبّي، 319/13.  ) 3

4 ( هو غري اإلمام احلافظ السني أيب حممد عبد اهلل الدارمي رمحه اهلل صاحب كتاب 
»السنن« الذي تويف سنة 255هـ.
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بفناء النار)1( وهو كفر.
إثبات  باب  سّمي  باب  فيه  وزيد  سابقه،  مثل  فهو  اآلخر  الكتاب  أما 
ا بيده، وأنه يقعد  ، وفيه إثباُت احلّد، وأن اهلل مسَّ آدم مسًّ احلركة هلل عزَّ وجلَّ
عىل العرش فام يفضل منه إال قدر أربع أصابع، وأنه قادر عىل االستقرار 
عىل ظهر بعوضة، وأنه إذا غضب ثقل عىل محلة العرش، وأن رأس املنارة 
أقرب إليه من أسفلها، وغري ذلك مما هو مبسوط يف موضعه، وكّل ذلك 

كفر وضالل.
وهذان الكتابان هلام منزلة عظيمة عند ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية، 
وقد أكثرا النقل عن هذين الكتابني، ويقول ابن القيم)2(: »وكتاباه من أجّل 
الوقوف  السنَّة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنَّة مراده  املصنَّفة يف  الكتب 
عىل ما كان عليه الصحابة والتابعون واألئمة أن يقرأ كتابيه، وكان ابن تيمية 
ا، وفيهام من تقرير التوحيد  يويص هبذين الكتابني أشدَّ الوصية ويعّظمهام جدًّ

واألسامء والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها« اهـ.
ثانًيا: الكتاب امل�سمى )ال�ّسنة( املن�سوب زوًرا اإىل عبد اهلل 

ابن الإمام اأحمد بن حنبل )ت 290هـ(
أخذ هذا الكتاب من نسبته إىل ابن اإلمام أمحد مكانة كبرية عند املنتسبني 
زوًرا إىل السلف خاصة يف العرص احلديث، وقد قطع املعّلق عىل هذا الكتاب 
ه اإلمام  بنسبته إىل عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، وبذل وسعه يف الرّد عىل من نزَّ
أمحد عن أن خيوض ولُده الذي تربَّى يف كنفه يف كل ما خاض فيه املؤلف، 
ما  يدفع  ال  خطايّب  كالم  يف  اجتهد  بل  علمّي،  بشىء  املعّلق  هذا  يأت  ومل 
ذكره هو نفسه من االعرتاف بوجود جمهولني يف طبقتنْيِ من طبقات إسناد 
هذا الكتاب إىل من ُنسب إليه، والذي يبدو لنا أن هذا الكتاب من مؤلفات 

الرد عىل من قال بفناء اجلنة والنار، ابن تيمية، ص67.  ) 1
2 ( الكتاب املسّمى اجتامع اجليوش، ابن قّيم اجلوزية، ص 143.
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صاحب  اهلروّي)1(  إسامعيل  أبو  وهو  اإلسالم،  شيخ  املشبهة  يسّميه  َمْن 
املؤلفات املعروفة يف ما يسمونه زوًرا بالعقيدة السلفية، وهذا اهلروّي شديد 
ب له إسناًدا فرواه عن أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم  ب، وربام ركَّ التعصُّ
القراب اهلروّي)2( عن شيخ جمهول عن شيخ جمهول عن الذي نسب إليه. 
وأبو إسامعيل اهلروّي ال يستبعد منه صدور ما يف هذا الكتاب منه، أما ابن 
يتعّدى عىل اهلل وعىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وعىل اإلمام  أن  به  اإلمام أمحد فال نظّن 
أمحد واإلمام أيب حنيفة النعامن، وقد ذكر املعّلق يف توثيق الكتاب وصحة 
نسبته إىل املؤلف نقَل احلنابلة عنه وأخَذهم منه. وكل من ذكر نقَلهم عنه 
الشّك يف نسبة  النقول هذا  املذكور، فال تدفع هذه  اهلروّي  ِمن بعد عرص 

الكتاب إليه، ونحن نرِبئ ابن اإلمام أمحد من ذلك جزًما ال عىل الشّك.
ا يف الطعن يف اإلمام  واشتمل هذا الكتاب عىل أكثر من مائة وثامنني نصًّ
أيب حنيفة، بل يف بعضها تكفريه، وأنه ُأِخذ من حليته كأنه تيس يدار به عىل 
اخللق يستتاب من الكفر أكثر من مرة، وأنه أفتى بأكل حلم اخلنزير! وفيه 
الّديَن  كاَد  وَمن  الّديَن  كاَد  وقال:  بسوء،  ذكره  أنه  مالك  اإلمام  عن  نقٌل 
فليس من الدين، ووثَّق املعّلق رجال سند هذه الرواية)3(، وغري ذلك من 
املثالب)4( التي تقشعر منها األبدان، وختريج هذه الرواية يف كتاب صنف 
بأكابر  الطعن  أن  عىل  مثال  خري  بزعمهم  املتوارثة  والعقيدة  الّسنة  جلمع 
تصّدى  التي  التجسيمية  العقيدة  هذه  أركان  من  ركن  وعلامئهم  املسلمني 

1 ( عبد اهلل بن حممد بن عيّل األنصارّي اهلروّي، أبو إسامعيل، ت 481هـ، من كبار 
ى  جمسمة احلنابلة، من كتبه: الكتاب املسمى »ذّم الكالم وأهله«، والكتاب املسمَّ

»الفاروق يف الصفات«. األعالم، الزركيل، 122/4.
2 (  إسحاق بن إبراهيم بن حممد أبو يعقوب القراب السخيّس ثم اهلروّي. حمّدث هراة 
ربام زاد عدد شيوخه عىل ألف ومائتي نفس. تويف سنة تسع وعرشين وأربعامئة. سري 
أعالم النبالء، الذهبّي، 570/17. طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 264/4.

نَّة، املنسوب كذًبا لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل، 199/1. 3 ( الكتاب املسّمى السُّ
4 (  »املثالُِب: الُعُيوُب« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، مادة ث ل ب، 241/1.
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فتنة  األسلوب يف  به هذا  واستبدلوا  العلمّي  اجلواب  به  العلامء فرتكوا  هلا 
العواّم املأخوذين بام يظهره هؤالء من التزهد اهلروّي الكّرامّي، املخدوعني 

بالفتات الدعوة إىل الكتاب والّسنة واتباع السلف زوًرا وهبتاًنا.
ومما اشتمل عليه هذا الكتاب من الكفر والضالل واجلرأة عىل اهلل عّز 
وجّل وصُفه باجللوس عىل العرش، وإثبات صدر وذراعني هلل والعياذ باهلل، 
آدم، وأنه عىل كريّس من ذهب  التي ُصّور عليها  الثقل والصورة  وإثبات 
الكريّس  وأن  الكريّس،  عىل  رجليه  واضع  وأنه  املالئكة،  من  أربعة  يمله 
قد عاد كالنعل يف قدميه، وأنه إذا أراد أن خيّوف أحًدا من عباده أبدى عن 
ب داوَد عليه السالم حتى مّس بعضه وأخذ بقدمه، وغري  بعضه، وأنه قرَّ

ذلك من الكفر والتجسيم والطامات الشنيعة.
ومما اشتمل عليه يف حق اإلمام أمحد أنه نقل عنه تصحيح األخبار التي 
هذا  من  األطيط  صوت  وحصوَل  العرش  عىل  وجلَّ  عزَّ  جلوَسه  تثبت 
قدميه،  موضع  الكريّس  وأن  الكريّس  عىل  رجليه  واضع  وأنه  اجللوس، 
وأنه يقعد عىل العرش فام يفضل منه إال قدر أربع أصابع، وغري ذلك من 
التجسيم. فحاشا أن يصّحح اإلمام أمحد ريض اهلل عنه هذه األخبار وخيفى 
عليه ضعف سندها وما يف متنها من النكارة وخمالفة عقيدة السلف الصالح 

املنّزه هلل عن اجلسمية والكيفية.
ثالًثا: الكتاب امل�سّمى )ال�ّسنة( للخالل

اخلالل   البغدادي  يزيد  بن  هارون  بن  حممد  بن  أمحد  بكر  أبو  هو 
البارئ  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  قعود  تقرير  يف  أطال  هذا  كتابه  ويف  )ت311هـ(، 
نقواًل عن  العرش! وحرش مع ذلك  التي تفضل من  الفضلة  سبحانه عىل 
بعض املحِدثني يف تكفري منكره ورميه بالبدعة والتجهم، وغري ذلك مما لو 
قرأه رجل مل يسمع عن دين اإلسالم شيًئا لظنَّ أنَّ هذا اخلرب ركن من أركان 
ف لسامع هذا اخلرب إذ  اإلسالم! وفيه أيًضا الكذب عىل اإلمام أمحد وأنه تلهَّ
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مل حتصل روايته له من علو)1(.
اْدُن مني« فال يزال يدنيه حتى  ينادي: »يا داود،  وفيه أن اهلل عّز وجّل 
يمّس بعضه ويقول: »كن أمامي« فيقول »رّب، ذنبي ذنبي«، فيقول اهلل له: 

»كن خلفي خذ بقدمي!« اهـ. والعياذ باهلل عّز وجّل.
رابًعا: الكتاب امل�سمى )التوحيد( لبن خزمية

هو أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابورّي )ت 311هـ( أخذ 
امية، فقد نقل ابن  تأثَّر برأس الكرَّ عليه العلامء خوضه يف األهواء، ولعله 
أثنى  »وقد  فقال)2(:  كّرام  بن  تارخيه حممد  أنه ذكر يف  احلاكم  السبكّي عن 

عليه يف ما بلغني ابُن خزيمة واجتمع به غري مرة« اهـ.
ما  ذلك  فمن  يسنه،  ال  ما  يف  اخلوض  عىل  املحدثني  بعُض  المه  وقد 
أخرجه البيهقّي بسنده عن عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازّي أنه قال)3(: »ما 
أليب بكر والكالم؟ إنام األوىل بنا وبه أال نتكلم يف ما مل نتعلمه!قلت ـ أي 
قال احلافظ البيهقّي ـ :والقصة فيه طويلة، وقد رجع حممد بن إسحاق إىل 

ف عىل ما قال، واهلل أعلم« اهـ. طريقة السلف، وتلهَّ
واعرتف ابن خزيمة عىل نفسه بأنه ال يسن الكالم، فقد نقل احلافظ البيهقّي 

عنه أنه قال)4(: »فام تنكرون عىل فقيه راوي حديث أّنه ال حيسن الكالم« اهـ.
يف  ييل  ألنه  التحقيق،  عىل  صحيحه  من  جزء  هو  »التوحيد«  وكتاب 
أكثر من موضع عىل أبواب الصالة وغريها من أبواب الصحيح، وفيه باب 
«، وباب »يف إثبات القدم«، ونحو ذلك.  بعنوان: »إثبات األصابع هلل عزَّ وجلَّ
ومع أنه اشرتط الصحة يف ما يذكره إال أنه مل يلتزم بذلك فأخرج فيه متوًنا 
منكرة وأسانيَد واهيًة، منها ما جاء يف أن الكريّس موضع قدميه، وأن العرش 

نَّة، اخلالل، ص 244، 255. 1 ( الكتاب املسّمى السُّ
طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 3/ 304.  ) 2

األسامء والصفات، البيهقّي، ص342.  ) 3

األسامء والصفات، البيهقّي، ص340.  ) 4
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يئّط به، وأنه جتىلَّ منه مثل طرف اخلنرص، وأنه هيبط ثم يرتفع، وأنه ينزل إىل 
وأن  كبرًيا،  ا  علوًّ ذلك  عن  اهلل  تعاىل  فينتفض،  ومالئكته  بروحه  الدنيا  سامء 
جنة عدن مسكنه، وأن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص رآه يف روضة خرضاء دونه فراش من ذهب 
يمله أربعة من املالئكة، وغري ذلك مما هو مذكور يف موضعه، وهذا كله كفر.
خام�ًسا:الكتاب امل�سمى »ال�سفات« املن�سوب كذًبا للدارقطني

إليه علم  انتهى  الذي  الّدارقطني  أبو احلسن عيّل بن عمر  وهو احلافظ 
األثر واملعرفة بالعلل وأسامء الرجال مع الصدق وصحة االعتقاد)1(. وهذا 
احلديث  بعلل  البصري  الدارقطني  براءة  عىل  احلديثية  حاله  تشهد  الكتاب 
ورجاله منه. فال تصّح نسبته إىل الدارقطنّي كام نبه عليه الكوثرّي)2(، ألن 
يف سنده إليه أبا العز بن كادش أمحد بن عبيد اهلل )ت 526هـ( قال الذهبّي 

يف ترمجته)3(: »أقرَّ بوضع حديث...« اهـ.
ويرويه ابن كادش عن حممد بن عيّل أيب طالب العشارّي، قال عنه احلافظ 
ابن حجر العسقالين)4( والذهبّي)5(: »شيخ صدوق معروف، لكن أدخلوا 
ليلة  ث هبا بسالمة باطن، منها حديث موضوع يف فضل  عليه أشياء فحدَّ
عاشوراء، ومنها عقيدة للشافعّي ـ وذكر بعض األباطيل عنه ثم قال ـ فقبَّح 
العشارّي  تركوا  كيف  بغداد  حمِدثي  عىل  هو  إنام  والعتب  وضعه،  من  اهلل 

يروي هذه األباطيل« اهـ.
»الكريّس موضع  أن  وفيه  القدمني«،  »إثبات  باب يف  الكتاب  ويف هذا 

القدمني«، وفيه األطيط ونحو ذلك من التجسيم والتشبيه.

العرب يف خرب من غرب، الذهبّي، 30/3  ) 1
تبديد الظالم املخيم، الكوثرّي، ص206.  ) 2

ميزان االعتدال، الذهبّي، 259/1.  ) 3
لسان امليزان، ابن حجر، 302/5.  ) 4

ميزان االعتدال، الذهبّي، 6/ 267.   ) 5
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�ساد�ًسا: الكتاب امل�سّمى »التوحيد« لبن منده
وله  395هـ()1(،  )ت  منده  ابن  إسحاق  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  وهو 
أيًضا كتاب »الرّد عىل اجلهمية« وفيه أن اهلل خلق املالئكة من نور الصدر 
امللّفقة  األخبار  من  ذلك  ونحو  قدمه،  موضع  الكريّس  وأن  والذراعني، 

املدسوسة املجّسمة.

�سابعا: كتاب »العر�ص« وغريه من الكتب لبن تيمية املج�سم
قال التقّي السبكّي)2(: »وكتاب العرش من أقبح كتبه ـ أي ابن تيميةـ 
ولّما وقف عليه الشيخ أبو حّيان ما زال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظمه« 
آية الكريّس ما  املاّد عند تفِسري  النهر  اهـ. وقد قال أبو حّيان األندليّس يف 
نّصه: »وقرأت يف كتاب ألمحد بن تيمية هذا الذي عارَصنا وهو بخّطه سامه 
كتاب الَعرش: إّن اهلل تعاىل جيلس عىل الكريّس وقد أخىل منه مكاًنا ُيقِعُد فيه 
معه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حتّيل عليه التاج حممد بن عيّل بن عبد احلق الَبارْنَبارّي 

وكان أظهر أنه داعية لـه حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه« اهـ.
ويقوُل ابُن تيمية)3(: »إّن حمّمًدا رسول اهلل جيِلُسه ربُّه عىل العرش معه« اهـ.
بثَِقل  َتشُعر  العرش  محلة  واملالئكة  العرش  عىل  اهلل  »إّن  ويقول)4(: 

اجلّبــار« اهـ.

سري أعالم النبالء، الذهبّي، 38/17.   ) 1
إىل  )نسبة  العبدي  اهلل  عبد  أبو  منده،  ابن  ييى،  بن  حممد  بن  إسحاق  بن  حممد   
عبد ياليل( األصبهاين، ت 395هـ، من كبار حفاظ احلديث الراحلني يف طلبه، 
املكثرين من التصنيف فيه. من كتبه: »فتح الباب يف الكنى واأللقاب«، و»الرد عىل 

اجلهمية«، و »معرفة الصحابة«. األعالم، الزركيل،29/6.
بيدّي، 106/2. إحتاف السادة املتقني، الزَّ  ) 2

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 374/4.  ) 3
بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، 573/1.  ) 4
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الَعرش  عىل  َيقُعد  اهلل  »إّن  يقول)1(:  تيمية  ابِن  تلميذ  القّيم  ابُن  وهذا 
وُيقِعُد َمعه حمّمًدا« اهـ.

له)2(: »ولو قد شاَء  الـمجّسمة موافًقا  أحِد  نقاًل عن  تيمية  ابُن  ويقول 
رُبوبيتِه  وُلْطِف  بُقدرتِه  به  فاستَقّلت  بُعوَضة  َظهر  عىل  الستَقّر  ـ  اهلل  أي  ـ 
منه ومن  باهلل  نعوذ  كله كفر رصيح  اهـ. وهذا  فكيف عىل عرٍش عظِيم« 

أهله.
ويقول أيًضا يف الكتاب املسمى منهاج السنَّة ما نصه)3(: »فإنا نقول: إنه 
يتحّرك وتقوُم به احلوادث واألعراض، فام الدليُل عىل ُبطالن قولنا؟« اهـ. 
ويقول كذلك نقاًل عن أحِد الـمجّسمة موافًقا له ما نّصه)4(: »واهلل تعاىل 
لـه حّد ال يعلمه أحد غرُيه وال جيوز ألحٍد أن يتَوّهم حلّده غاية يف نفسه، 
ولكن يؤمن باحلّد وَيِكُل ِعلَم ذلك إىل اهلل تعاىل، وملكانِه أيًضا َحّد وهو عىل 

عرشه فوق سمواته فهذان حّدان اثنان« اهـ. وكّل ذلك كفٌر ُمَركَّب.
ويقوُل يف الكتاب نفسه أيًضا نقاًل عن أحِد الـمجّسمة موافًقا له)5(: »وَقد 
وه بذلك« اهـ.  اّتفقت الكلمُة ِمن املسلمني والكافرين أّن اهلل يف الّسامء وَحدُّ
ه)6(: »ومل يُذّم أحٌد ِمَن الّسلف أحًدا بأّنه جمّسم، وال  ويقول كذلك ما نصُّ

ذم الـمَجِسمة«اهـ.
ما  الّتقديس  أساس  رّد  يف  الّتأسيس  املسمى  الكتاب  يف  أيًضا  ويقول 

1 ( الكتاب املسمى بدائع الفوائد، ابن القّيم، 40/4.
بيان تلبيس اجلهمية، ابن تيمية، 568/1.  ) 2

منهاج الّسنة، ابن تيمية، 210/1.  ) 3
4 ( الكتاب املسمى موافقة رصيح املعقول لصحيح املنقول، ابن تيمية، 29/2.

5 ( الكتاب املسمى موافقة رصيح املعقول لصحيح املنقول، ابن تيمية، 29/2، 30.
6 ( الكتاب املسمى الّتأسيس يف رّد أساس الّتقديس، ابن تيمية، 100/1.
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ه)1(: »وليس يف كتاب اهلل وال سنة رسوله وال قول أحد من سلف األّمة  نصُّ
فنفي  أعراًضا؟!  وال  أجساًما  ليست  صفاته  وأّن  بجسم  ليس  أنه  وأئمتها 
عقل،  وال  رشع  معناها  ينِف  مل  ألفاظ  بنفي  والعقل  بالرّشع  الثابتة  املعاين 

جهٌل وضالل« اهـ. وهذا كله كفر رصيح نعوذ باهلل منه.
ثامًنا: الكتاب امل�سّمى »الأربعني يف دلئل التوحيد« لأبي 

اإ�سماعيل عبد اهلل بن حممد الهروي
اهلروّي هو الذي كان املجّسمة هبراة يلقبونه شيخ اإلسالم نكاية بمن 
سمى بذلك احلافظ أبا عثامن الصابويّن، قال ابن السبكّي)2(: »وأما املجّسمة 
بمدينة هراة فلام ثارت نفوسهم من هذا اللقب عمدوا إىل أيب إسامعيل عبد 
وكان  اإلسالم!  بشيخ  فلقبوه  الكالم  ذم  كتاب  صاحب  األنصارّي  اهلل 
العقيدة - حمّدًثا  فساد يف  العبادة - عىل  كثري  إليه رجاًل  املشار  األنصارّي 
بالغ يف كتابه  الّسنة، وقد  التجسيم والتشبيه، وينال من أهل  ُيْظِهُر  أنه  إال 
ذّم الكالم حتى ذكر أن ذبائح األشعرية ال حتّل! وكان أهل هراة يف عرصه 
فئتني: فئة تعتقده وتبالغ فيه ملا عنده من التقشف والتعبد، وفئة تكّفره ملا 

يظهره من التشبيه.
املسّمى  الكتاب  اإلسالم  أهل  سهام  نحوه  صّوبت  التي  مصنفاته  ومن 
»ذّم الكالم«، والكتاب املسمى »الفاروق يف الصفات«، وكتاب »األربعني«، 
شديد  وكان  وأفصح،  التشبيه  اعتقاد  عن  فيها  أبان  الثالثة  الكتب  وهذه 
التعصب للمجّسمة املشبهة من احلنابلة الذين شّذوا عن املنهج احلنبيّل السليم 
املنّزه، بحيث كان ينشد عىل املنرب عىل ما حكى عنه تلميذه حممد بن طاهر)3(: 

1 ( الكتاب املسمى الّتأسيس يف رّد أساس الّتقديس، ابن تيمية، 101/1.
طبقات الشافعية الكربى، السبكّي، 4/ 272، 273.  ) 2

حممد بن طاهر بن عيّل بن أمحد املقديّس الشيبايّن، ت 507هـ، أبو الفضل، رحالة   ) 3
كثرية،  كتب  له  ببغداد.  ووفاته  املقدس  ببيت  مولده  احلديث.  حفاظ  من  مؤرخ، 
منها: »تاريخ أهل الشام ومعرفة األئمة منهم واألعالم«، و»تذكرة املوضوعات«، 
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]الكامل[

َأُمْت وإن  حييُت  ما  حنبيلٌّ  َيَتَحنبُلواأنا  أن  للناِس  فوصيتي 

ا، وكل  القايض أيب بكر احلريّي لكونه أشعريًّ الرواية عن شيخه  وترك 
أنا اهلل من األهواء« اهـ. هذا تعصب زائد برَّ

ويف كتابه املسمى األربعني قال: »إن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربه يف صورة شاّب 
أمرد)1( يف قدميه خرضة!«، وفيه باب بعنوان: »وضع اهلل عّز وجّل قدمه 
«، وباب يف »إثبات  عىل الكريّس«، وباب يف »إثبات اجلهات هلل عزَّ وجلَّ
احلد هلل عزَّ وجّل«، وباب يف »إثبات اخلط هلل عزَّ وجّل«، وباب يف اهلرولة 
هلل عزَّ وجّل، ومن عناوينها يتبنّي ما حتتها من األخبار الواهية التي ال يركن 

إليها يف االعتقاد باهلل عّز وجّل.

النساء  من  اسمه  أهبم  من  يف  اإلشكال  و»إيضاح  الستة«،  الكتب  و»أطراف 
والرجال« و»صفوة التصوف«. األعالم، الزركيل، 171/6.

َبِقي  َد:  َمَرًدا وُمُروَدًة ومَتَرَّ َمِرَد كَفِرَح  حِلَْيُتُه.  َتنُْبْت  ابُّ َطرَّ شاِرُبُه ومل  1 ( »األَْمَرُد: الشَّ
زماًنا ثم اْلَتَحى« اهـ. القاموس املحيط، الفريوزأبادي، مادة م ر د، ص 407.
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املبحث الرابع

التج�سيم يف فكر بع�ص املنت�سبني اإىل احلنابلة
نعوذ باهلل أن يكون غرضنا يف عقد هذا املبحث هو الطعن بمذهب من 
مذاهب أهل الّسنة املعتربة، بل األمر عىل عكسه ألن الذي دعا إىل ختصيص 
البحث يف مسألة التجسيم يف فكر بعض املنتسبني إىل احلنابلة خاصة دون 
غريهم من املذاهب الفقهية، هو ميل هؤالء البعض إىل الغلّو يف التجسيم 
والتشبيه، وهو ما ال يقول به اإلمام أمحد ريض اهلل عنه وال أركان مذهبه 
هون عن  أمثال ابن اجلوزي وشيخه ابن عقيل. واحلق أن علامء احلنابلة منزَّ
هذا الغلّو، وقد هلجوا بالرباءة منه ومن تربئة إمامهم منه أيًضا، ويف ذلك 
يقول ابن اجلوزّي  كالًما ينبغي أن يكتب بامء الذهب)1( نعيده مع أننا ذكرناه 

خالل الكتاب لعظيم فائدته.
»اعلم وفقك اهلل تعاىل أين ملا تتبَّعت مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل 
رأيته رجاًل كبري القدر يف العلوم، قد بالغ رمحة اهلل عليه يف النظر يف علوم 
الفقه ومذاهب القدماء حتى ال تأيت مسألة إال وله فيها نص أو تنبيه، إال 
من  خالًيا  مذهبه  فرأيت  املنقول،  إال  يصنّف  فلم  السلف،  طريق  عىل  أنه 
التصانيف التي كثر جنسها عند اخلصوم… ورأيت من أصحابنا من تكلم 
يف األصول بام ال يصلح، وانتدب للتصنيف ثالثة: أبو عبد اهلل بن حامد، 
وصاحبه القايض أبو يعىل بن الفراء، وابن الزاغويّن، فصنفوا كتًبا شانوا هبا 
املذهب، ورأيتهم قد نزلوا إىل مرتبة العواّم، فحملوا الصفات عىل مقتىض 
احلّس، فسمعوا أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل صورته، فأثبتوا له صورة ووجًها 
هي  لوجهه  وأضواء  وأرضاًسا  وهلواٍت  وفاًم  وعينني  الذات،  عىل  زائًدا 
ا وخنرًصا وإهباًما وصدًرا وفخًذا وساقني  السبحات ويدين وأصابَع وكفًّ

دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، 30 ، 33.   ) 1
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ورجلني! وقالوا: ما سمعنا بِذْكِر الرأس! وقالوا: جيوز أن ُيمسَّ َوَيَمّس)1(، 
ويدين العبد من ذاته. وقال بعضهم: ويتنّفس. ثم يرضون العوام بقوهلم: 
ال كام يعقل، وقد أخذوا بالظاهر يف األسامء والصفات فسموها بالصفات 
يلتفتوا  ومل  العقل،  من  وال  النقل  من  ذلك  دليل هلم يف  مبتدعة ال  تسمية 
إىل  وال  تعاىل،  هلل  الواجبة  املعاين  إىل  الظواهر  عن  الصارفة  النصوص  إىل 
صفة  يقولوا  أن  يقنعوا  ومل  احلدوث،  سامت  من  الظاهر  يوجبه  ما  إلغاء 
فعل حتى قالوا صفة ذات، ثم ملا أثبتوا أهنا صفات ذات قالوا: ال نحملها 
عىل ما توجبه اللغة مثل يد عىل نعمة وقدرة، وال جميء وإتيان عىل معنى 
املتعارفة،  ظواهرها  عىل  نحملها  قالوا:  بل  شدة،  عىل  وساق  ولطف،  بر 
إنام يمل عىل حقيقته  والشىء  اآلدميني،  نعوت  املعهود من  والظاهر هو 
إذا أمكن، ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم، ويقولون: 
نحن أهل الّسنة! وكالمهم رصيح يف التشبيه، وقد تبعهم خلق من العوام، 
نقل،  أصحاب  أنتم  أصحابنا،  يا  هلم:  فقلت  واملتبوع  التابع  نصحت  فقد 
وإمامكم اإلمام األكرب أمحد ابن حنبل كان يقول وهو حتت السياط: »كيف 
أقول ما مل ُيَقل«. فإياكم أن تبتدعوا يف مذهبه ما ليس منه... فلو أنكم قلتم: 
نقرأ األحاديث ونسكت، ما أنكر عليكم أحد، إنام مْحلكم إياها عىل الظاهر 
قبيح، فال ُتدِخلوا يف مذهب هذا الرجل الصالح السلفّي ما ليس منه. ولقد 

كسيتم هذا املذهب شينًا قبيًحا حتى صار ال يقال حنبيّل إال جمّسم« اهـ.
 وهلج شيوخ احلنابلة املنّزهون هلل تعاىل عن التجسيم من َقْبِل ابن اجلوزّي 
يف اإلنكار الشديد عىل أيب يعىل، حتى قالوا فيه كلمة فظيعة ال نقصد بنقلها 
احلنابلة شيخ  فعل  كام  مذهبهم،  عىل  املذهب  هذا  أكابر  غرية  بيان   إال 
رزق اهلل التميمّي، فقال يف حق القايض أيب يعىل ـ وهو غري صاحب املسند 

1 ( قال اإلمام زين العابدين عيّل بن احلسني ريض اهلل عنهام يف الصحيفة السجادية: 
»سبحانك أنت اهلل ال إله إال أنت، ال يويك مكان، ال حُتسُّ وال مُتّس وال جُتّس« 
وقد  إحتاف السادة املتقني، 380/4.  بيدّي يف  اهـ. رواه احلافظ حممد مرتىض الزَّ

م. تقدَّ
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ـ وكتابه إبطال التأويالت)1(: »لقد خرئ أبو يعىل الفراء عىل احلنابلة خرية 
ال يغسلها املاء« اهـ.

م يف الفقه  لت منزلة هذا القائل املشهود له بالرئاسة والتقدُّ وأنت إذا تأمَّ
الوعظ،  يف  الكعب  وعلّو  واهليبة  واحلشمة  والعربية  والتفسري  واألصول 
ونظرت يف كتاب أيب يعىل، تعرف أن هذه الكلمة مل تصدر منه إال لغريته 
الشديدة عىل مذهب احلنابلة من أمر فظيع نسب إليهم بسبب أيب يعىل، فإذا 
وقفت عىل ما يف كتاب أيب يعىل من إثبات األرضاس واللهوات والفخذ 
والساعد والساق واألبعاض، والرؤية عىل صورة شاب أمرد! ونحو ذلك 
للرضورة.  إال  هذا  يقل  مل  التميمّي  أن  مما هو مذكور يف موضعه، علمت 
وكان الغرض من هذه اللفظة لفت األنظار إىل براءة املذهب مما نسب إليه 

بسبب أولئك املشّبهة املجّسمة. 
وحكى أبو الفضل التميمّي ـ كام ذكرنا سابًقا ـ اعتقاد اإلمام أمحد بن 
وقال: إن  َأي يف حّق اهلل ـ  ـ  حنبل فقال)2(: »وأنكر عىل من يقول باجلسم 
األسامءـ  أي أسامء األشياءـ  مأخوذة من الرشيعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا 
وتركيب  وسمك  وعرض  طول  ذي  كل  عىل  ـ  اجلسم  أي  ـ  االسم  هذا 
 وصورة وتأليف، واهلل تعاىل خارج عن ذلك كله ـ أى منّزه عن ذلك كّله
يف جيئ  ومل   - اجلسمية  معنى  عن  خلروجه  جساًم  يسمى  أن  جيز  فلم  ـ  
بطل  أي  ـ  فَبَطَل  ـ  الرشع  يف  اهلل  عىل  اجلسم  إطالق  َيِرْد  مل  أي  ـ  الرشيعة 

إطالق ذلك عىل اهلل رشًعا ولغًة« اهـ.
من  وإّما  الّلغة  من  إما  ُتعرف  األشياء  أسامء  أّن  إمجااًل  كالمه  ومعنى 
الرّشع، فهناك أشياُء ُعرفت أسامؤها من اللغة كالرجل والفَرس، وأشياء 

ُعرَفت أسامؤها اصطالًحا من طريق الرّشع مثل الّصالة الرّشعّية.
واجلسم يف اللغة يطلق عىل ما له طول وعْرض وَسْمك وتركيب وصورة 

الكامل، ابن األثري، 378/8. السيف الصقيل، السبكّي، ص148.  ) 1
اعتقاد اإلمام املبجل أحد بن حنبل، أبو الفضل التميمّي، ص294، 295.  ) 2
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وتأليف، واهلل ال يوصف بشىء من ذلك، وإال لكان مشاهًبا خللقه، وذلك 
ضّد قوله سبحانه وتعاىل: چٺٿٿ ٹرب )الشورى(. ثم لو 
كان اهلل جساًم ذا طول وعرض وَسْمك وتركيب وصورة وتأليف الحتاج 
مك وذلك الرتكيب  ملن خّصصه بذلك الطول وذلك العرض وذلك السَّ
وتلك الّصورة، واملحتاج ال َيصّح يف العقل أن يكون إهلًا، فمعنى اجلسم ال 
جيوز وصف اهلل به رشًعا وال عقاًل، واللفظ أي لفظ اجلسم مل يِرْد يف الرشع 
إطالقه عىل اهلل، وال جيوز يف الرشع تسمية اهلل إال بام سّمى به نفَسه، أي إال 
بام ثبت يف الرشع تسميته به، كام ذكر إمام أهل السنَّة أبو احلسن األشعرّي)1( 
نبّيه أو  م، وال يوصف إال بام وصف به نفَسه أو وصفه به  وغريه، كام تقدَّ
ُنِقَل عن اإلمام  فَبَطَل إطالق ذلك عىل اهلل تعاىل، بل  أمجعت عليه األّمة، 
أمحد نفسه اإلنكار عىل مْن قال: اهلل جسم2. وهذا موافق ملا جاء عن باقي 
يوطيُّ  األئمة، فقد ثبت عن الشافعّي تكفري املجّسم، كام نقل عنه ذلَك السُّ
البن حجر اهليتمّي: »واعلم  القويم)4(  املنهاج  يف األشباه والنَّظائر)3(، ويف 
أنَّ القرايفَّ وغرَيُه حَكوا عن الشافعّي ومالٍك وأحَد وأيب حنيفَة القوَل بكفِر 
بالتكفري، وهو  اهـ. أي  باجلهِة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك«  القائلنَي 
كفر َمن ينسب إىل اهلل سبحانه وتعاىل اجلسميَة أو الكوَن يف جهٍة ألّن كّل 

ذلك من معاين البرش أي صفاهتم.
ومثل هذه النصوص كثرية مذكورة يف مواضعها، فنربأ إىل اهلل عزَّ وجلَّ 
أهم من ذلك األشعرية، فقد  من نسبة التجسيم إىل احلنابلة املنّزهة، كام برَّ
السلف فجروا  أئمة  الشهرستايّن)5(: »فأما أمحد بن حنبل ومجاعة من  قال 

1 ( اإلرشاد، اجلويني، 279/9.
2 ( اعتقاد اإلمام املبجل أيب عبد اهلل أحد بن حنبل، أبو الفضل عبد الواحد التميمي، 

.298/1
األشباه والنظائر، السيوطّي، ص 488.   ) 3

املنهاج القويم رشح املقدمة احلرضمية، ابن حجر اهليتمّي، 294/1.  ) 4
امللل والنحل، الشهرستايّن، ص104.  ) 5



342

عىل منهاج السلف املتقدمني عليهم من أصحاب احلديث، وسلكوا طريق 
السالمة فقالوا: نؤمن بام ورد به الكتاب والّسنة، وال نتعرض للتأويل ـ أي 
التفصييّل ـ بعد أن نعلم قطًعا أن اهلل عزَّ وجلَّ ال يشبه شيًئا من املخلوقات، 
وأن كل ما متثَّل يف الوهم فإنه خالقه ومقّدره« اهـ. فهذا التوالف بني احلنابلة 

. واألشعرية يدل عىل االتفاق عىل تنـزيه اهلل عزَّ وجلَّ
فإن قيل: ما السبب يف اختيار الغالة مذهب اإلمام أحد بن حنبل ريض 

اهلل عنه؟
اجلواب لسببني:

فيها  وطال  القرآن،  خلق  حمنة  يف  موقفه  اشتهر  أمحد  اإلمام  أن  األول: 
صربه وثباته حتى صار له من القبول ما دفع إىل اّدعاء الغالة االنتساب إىل 
ك  مذهبه متظاهرين بالتمسك باألثر والّسنة. وال خيفى أن اإلمام مل يتمسَّ
باإلرسائيليات واألخبار الضعيفة واملتون املنكرة كام فعل هؤالء، واستغلوا 
ما كتبه اهلل لإلمام من القبول عند العوام، فزخرفوا مذهبهم باالنتساب إليه 

واستثاروهم بالغرية عىل مذهبه.
وقد امتحن اإلمام أمحد ريض اهلل عنه عام 220هـ، فأريد منه أن يقول 

بخلق القرآن.
وهنا نتوقف لنبنّي أمًرا مهامًّ يف هذه املسألة: وهو أّن التلفظ هبذه العبارة 
هو  الذي  اهلل  كالم  أن  وهو  جيوز  ال  ما  إلهيامها  حرام  خملوق«  »القرآن 
صفة ذاته خملوق والعياذ باهلل، لكن يبنيَّ يف مقام التعليم أن اللفظ املنـّزل 
املوجود يف املصاحف ليس قائاًم بذات اهلل بل هو خملوق هلل، ألنه حروف 
فالتلفظ  قطًعا،  خملوق  حادث  فهو  كذلك  كان  وما  بعًضا،  بعضها  يسبق 
هبذه العبارة »القرآن خملوق« يوهم أّن الصفة األزلية خملوقة، فمن كّفر من 
السلف املعتزلَة لقوهلم: »القرآن خملوق«، فذلك ألن املعتزلة ال تعتقد أن هلل 
كالًما هو صفة له، بل تعتقد أن اهلل متكلم بكالم خيلقه يف غريه كالشجرة 
التي سمع موسى عليه السالم عندها، فكّفروهم لذلك، ألهّنم نفوا صفة 
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الكالم هلل، وهي ثابتة له سبحانه يف القرآن الكريم. وقد ُنِقَل هذا التفصيُل 
بآلة وحرف،  يتكلم ال  عن أيب حنيفَة ريض اهلل عنه، حيث قال)1(: »واهلل 
ونحن نتكّلم بآلة وحرف« اهـ. َفْلُيَفهم ذلك، وليس األمر كام تقول املشّبهة 
بدعُة  هذا  وإنام  حرف  بال  متكلم  اهلل  بأن  يقولون  كانوا  ما  السلف  بأن 
األشاعرة، وهذا الكالم من أيب حنيفة ثابت ذكره يف إحدى رسائِلِه اخلمِس 

كام تقّدم.
ل  والقرآن ُيطَلُق ويراُد به الكالم الذايّت، وُيطَلُق كذلك عىل اللفظ املنزَّ
عىل سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. ومن األدلة الواضحة يف بيان أن القرآن ُيطَلُق وُيراُد 
ل قوله تعاىل: چۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئېئيبرب )الفتح(  به اللفظ املنزَّ
قوله  وكذلك  الّذاتية،  الّصفة  وليس  ِل  املنزَّ اللفِظ  تبديَل  يريدون  اُر  فالكفَّ
يف  لك  مجعناه  إذا  أي  )القيامة(  مبرب)2(  خب   حب   جب   چيئ   تعاىل: 
صدرك فاتبع قرآنه أي اعمل به، ويقال: قرأت املاء يف احلوض أي مجعته)3(. 
القرآن عىل جربيل كام قرأه  يقرأ  الدليِل الرصيح عىل أن اهلل تعاىل مل  ومن 
جربيُل عىل حممٍد وقرأُه حممٌد صىل اهلل عليه وسلم عىل صحابتِِه قوله تعاىل: 
املنزِل  اللفظ  بمعنى  القرآُن  كاَن  فلو  )احلاقة(،  چڤڤ  ڤ ڦ ڦرب 
عنَي كالِم اهلل الذي هو صفُتُه مل يقل: چڤ ڤ  ڤ ڦ ڦرب أي جربيل 
اللفظ املنـزل املقروء  بإمجاع املفسين، فاآلية رصية يف أن القرآن بمعنى 
هو مقروُء جربيل، وليس مقروَء اهلل تعاىل، وهذا دليل مفحم للمشّبهة، فلو 

كان األمر كام تقول املشبهة لكانت اآلية: إنه لقوُل ذي العرِش.
ونعود إىل املحنة التي امتحن هبا اإلمام أمحد، وأرادوا إجباره عىل القول 
املعتزلة وأعواهنم  أنه مل يعط  َب وحبس إال  فلاّم رفض رُضِ القرآن،  بخلق 

رشح الفقه األكرب، مال عيل القاري، ص 58.  ) 1
بيَّنَّاه فاعمل بام فيه« اهـ. وحكي عنه  2 ( عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية: »فإذا 
أيًضا أنه قال: »فإذا أنزلناه فاستمع قرآنه« اهـ. وقال قتادة: »فإذا تيل عليك فاتبع 

رشائعه وأحكامه« اهـ. النكت والعيون، املاوردي، 156/6.
لسان العرب، ابن منظور، مادة ق ر أ، 128/1.  ) 3



344

من حكام بعض العباسيني ما أرادوا، وكان زمن شوكة املعتزلة إىل أن أتى 
ففّك أرسه، بل كان أمحد وهو يف سجنه يطعن  اخلليفة العبايّس املتوكل)1( 
يف رؤوس املعتزلة، فلم يسلموا من حكمه بالكفر عىل من ثبت عليه منهم 
يف  600هـ()2(  )ت  املقديّس  احلافظ  ذكر  فقد  اإلسالم،  من  خُتِرُجه  قضية 
السجن  إىل  ُأرِسل  قد  احلّجام وكان  أبا شعيب  أنَّ  اإلمام أمحد  كتاب حمنة 
ملناظرة اإلمام أمحد قال: إنَّ علم اهلل خملوق! فكّفره اإلمام أمحد قائاًل له أمام 

الناس: لقد كفرت باهلل العظيم)3(.
ويف لسان امليزان)4( البن حجر يف ترمجة رضار بن عمرو املعتزيل أن أمحد 
القرب،  عذاب  ينكر  وكان  رضار،  فهرب  عنقه  برضب  القايض  عند  شهد 

وهو كذلك يف ميزان االعتدال)5( للذهبّي.
وكان اإلمام أمحد ملتزًما طريق الّسنة، جمانًبا للبدعة، ومل جُيِب إىل القول 
بخلق القرآن، بل كان يبّدع من يقول: لفظي بالقرآن غري خملوق، كام ذكر 

عىل  املتوكل  العّبايس،  اخلليفة  اهلل،  عبد  بن  حمّمد  بن  هارون  بن  حمّمد  بن  1 ( جعفر 
أظهر  أكثم،  بن  ييى  وعن  أبيه  عن  حكى  205هـ،  سنة  ولد  الفضل،  أبو  اهلل، 
نَّة، وتكلم هبا يف جملسه، وكتب إىل اآلفاق برفع املحنة، وزجر عن القول بخلق  السُّ
الذهبّي،  النبالء،  أعالم  سري  247هـ.  سنة  شوال  من  اخلامس  يف  ُقتِل  القرآن، 

.340 ،339/8
600هـ،  ت  احلنبيّل،  الدمشقّي  اجلامعييّل  املقديّس  الواحد  عبد  بن  الغنّي  2 ( عبد 
حافظ للحديث، من العلامء برجاله. ولد يف مجاعيل قرب نابلس وانتقل صغرًيا 
بمرص.  وتويف  مرات  وامتحن  وأصبهان،  اإلسكندرية  إىل  رحل  ثم  دمشق.  إىل 
له: »الكامل يف أسامء الرجال« ذكر فيه ما اشتملت عليه كتب احلديث الستة من 
خري  كالم  من  األحكام  و»عمدة  النبوية«،  السرية  يف  املضية  و»الدرة  الرجال، 

األنام«، وغريها. األعالم، الزركيل، 34/4.
عساكر،  ابن  املفرتي،  كذب  تبيني  راجع:   .203/3 حجر،  ابن  امليزان،  لسان   ) 3

ص339.
لسان امليزان، ابن حجر، 202/3.  ) 4

ميزان االعتدال، الذهبي، 328/2.  ) 5
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احلافظ ابن اجلوزّي يف كتابه يف مناقب أمحد واحلافظ ابن أيب بكر السعدّي)1( 
)ت 900هـ( يف اجلوهر املحّصل يف مناقب اإلمام أمحد ابن حنبل، وعىل 
هذا كان اإلمام البخارّي، والفتنة التي تعّرض هلا يف ذلك فأخرج بسببها 
وقد  العباد.  أفعال  خلق  كتاب  ذلك  بيان  يف  وألَّف  معروفة،  نيسابور  من 
أراد قوٌم نسبة البخارّي إىل البدعة فسألوه ما تقول يف اللفظ بالقرآن: خملوق 
هو أو غري خملوق؟ فأعرض عنهم اإلمام، فأحلوا فقال اإلمام البخارّي)2(: 
»القرآن كالم اهلل غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة، واالمتحان بدعة« اهـ.
وُكُتب اهلل املنزلة من القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور وغري ذلك مما 
غري  والعبارة  األبدّي.  األزيّل  الذايّت  كالمه  عن  عبارات  رسله  عىل  أنزله 
امُلعربَّ عنه، ولذلك اختلفت باختالف األلسنة. فإذا ُعرّب عن الكالم الذايّت 
وبالسيانية  فتوراة،  وبالعربانية  فقرآن،  عربية  هي  التي  القرآن  بحروف 
فإنجيل وزبور. فاالختالف يف العبارات دون املعربَّ عنه. وحروف القرآن 
. فتبنيَّ  حادثة، واملعربَّ عنه هبا هو الكالم الذايت القائم بذات اهلل وهو أزيلٌّ
أن القراءة والتالوة والكتابة حادثة، واملعربَّ عنه ـ أي ما دّلت عليه الكتابة 
والقراءة والتالوة من كالمه الذايّت ـ قديم أزيّل، كام أنه إذا ُذكر اهللُ بألسنٍة 
متعددٍة ولغات خمتلفة فإن الِذْكَر حادث، واملذكور وهو رّب العباد قديم 

أزيّل.
م ـ: فالقرآن الكريم له إطالقان ـ كام تقدَّ

أحدمها: إطالقه عىل كالم اهلل الذايّت األزيّل األبدّي الذي ال يتجزأ وال 
يتَبعَّض، الذي ليس عربيًّا وال رسيانيًّا وال غريمها من اللغات، فالقرآن هبذا 

املعنى قديم ال بداية له قطًعا.

1 ( حممد بن حممد بن أيب بكر السعدّي، ت 900هـ، قاٍض، من فقهاء احلنابلة من أهل 
مرص، أفتى ودّرس وويل قضاء القضاة بالديار املرصية، وألف كتًبا منها: »اجلوهر 
املحّصل يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبل«، و»مناسك احلج«، قال ابن العامد: »هو 

كتاب يف غاية احلسن« اهـ. األعالم، الزركيل، 52/7، 53. 
فتح الباري، ابن حجر، 491/1. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 454/12.   ) 2
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إلعجاز  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا  عىل  امُلنَّزل  اللفظ  عىل  إطالقه  وثانيهام: 
داّل  أيًضا ألنه  اللفظ كالم اهلل  بأقرص سورة منه. ويسمى هذا  املعارضني 

عىل الكالم الذايّت وعبارة عنه.
فظاهر اهلل  كالم  األول  تسمية  أما  رشعية.  حقيقة  اإلطالقني   وِكال 

عىل  يدل  فألنه  اهلل،  كالم  املنّزل  اللفظ  تسمية  وأما  تأويل،  إىل  يتاج  ال 
تأليف سيدنا حممد  من  تأليف جربيل وال  من  ليس  الذايّت، وألنه  الكالم 
ملسو هيلع هللا ىلص. فالكالم األزيّل ال يقبل االنفصال واالفرتاق باالنتقال إىل قلوب العباد 
واألوراق، وال التقديم وال التأخري، وال اللحن )اخلطأ( وال اإلعراب وال 

سائر التغيريات.
الثاين من أسباب اختيار الغالة مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل 
عنه: أن اإلمام لورعه مل يصنف إال يف املنقول املأثور: »وكان اإلمام ال يرى 
وهلذا طمع هؤالء  َوَينَْهى عن كتابة كالمه ومسائله«)1( اهـ.  وضع الكتب 
يف نسبة بعض أفكارهم إليه، فتجد االختالف يف الرواية عن اإلمام أمحد 
كثرًيا. وجتد بعض الرسائل املنسوبة إىل اإلمام قد اعتمد عليها الكثريون مع 

أن فيها رواة جمهولني.
ونختم الكالم يف هذه املسألة بأبيات صادقة ختم هبا ابن اجلوزّي دفاعه 

عن مذهب احلنابلة املنّزهـة فقال)2(: ]الطويل[

مَتَذُهًبا عوَن  يدَّ قوٌم  ــاَءَك  ُأْكُلوج لُه  َزْرٍع  كلُّ  ما  بَمذهبِِه 

لنرْصٍة يثبتوَن  ــروٍع  ف يف  ُشْغُلفال  قاَله  ما  َفهِم  مْن  وعنَدُهُم 

مقاتٍل َمقاَم  قاُموا  ناظروا  ُعْزُلإذا  ُهُم  كلُّ والَقوُم  َفواَعَجًبا 

ُروا تصدَّ ما  إذا  طرًدا  وُهْم ِمْن علوِم النَّْقِل أمجِعها ُعْطُلقياسُهُم 

دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، ص30. سري أعالم النبالء، الذهبّي، 327/11.  ) 1
2 ( دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزي، ص276.
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احلْبُلإذا مل يُكْن يف النقِل صاحُب فطنة وانقطَع  احلياُة  َتشاهبِت 

بصورٍة أخًذا  التَّشبيِه  إىل  لِـاَم نقلوُه يف الِصفاِت وُهْم ُغْفُلوماُلوا 

ُقلناُه مذهُب أمحٍد َجْهُلوقالوا: الذي  بِه  َمْن  َتْصديِقِهْم  إىل  فامَل 

لُِكّلنا: قائلنَي  األعادي  نا الصحُب واخِللُّوصاَر  »مشّبهٌة«، قد رضَّ

اختلُّوافقد َفضُحوا ذاك اإلماَم بجهِلِهْم ُهُم  لكْن  التنـزيُه  ومذَهُبُه 

عْقُلَلَعمري لقد أدركُت منُهم مشاخًيا لُه  ما  أدركُتُهم  َمْن  وأكثُر 

من االعتقاِد الرْذِل كْي جُيَْمَع الشمُلوما ِزلُت أجُلو عنَدُهْم كلَّ خصلٍة

ِعْلَم عنَدُهْم بألقاٍبٍ وال  وا  ِحلُّتسمَّ وال  فيها  ُحــْرَم  ال  موائُدُهْم 
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اخلامتة

ال  كفرية  فاسدة  باطلة  مقالة  التجسيم  مقالة  أن  البحث  هذا  يف  تبنّي 
من  تشابه  ما  يف  اخلوض  من  نبتت  وقائلها،  معتقدها  تكفري  يف  خالف 
املعقولة،  القواطع  عليه  دلَّت  ملا  وثبت خمالفتها  والّسنة،  الكتاب  نصوص 

والنصوص املنقولة. 
هذه  عىل  يرّد  ال  املحكمة  األدلة  هذه  عىل  املخالف  اعرتاض  أن  وتبنيَّ 
العقالُء  صياغتها  وجتويد  وصيانتها  إظهارها  عىل  تعاقب  التي  األدلة 
األذكياء من علامء أهل الّسنة واجلامعة، الذين مل يرتكوا للمخالف خياًرا يف 

االعرتاض إال باملكابرة أو التالعب باأللفاظ واملعاين.
واستند املخالف إىل ُشَبٍه وأحكام ومهية مبناها عىل قياس ما مل يره عىل 
ب بوجود موجود خالق ال يشبه خملوقاته. ثم عمد املخالف إىل  ما رآه، وكذَّ
كتاب اهلل وسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فاّتبع ما تشابه منهام، ووقع بعض املنتسبني زوًرا 
إىل اإلسالم قدياًم وحديًثا يف اخلوض يف املتشابه فوقعوا يف الضالل والكفر 
الثابت، فخرجوا إىل  النبّي ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح  القرآن الكريم وحديث  وحماربة 
متوهنا،  نكارة  عن  سكتوا  بأخبار  أّيدوها  كفرية  شنيعة  مضطربة  أقوال 
وغّضوا الطرف عن موضوع أسانيدها، ثم أرادوا حتصني هذا املزلق بنسبته 
أمحد  اإلمام  وإىل  تارة،  املحّدثني  وإىل  تارة،  املنـــّزه  الصالح  السلف  إىل 
يف  وضّلوا  غلطوا  وأقوااًل  آثاًرا  لذلك  ومجعوا  أخرى،  تارة  عنه  اهلل  ريض 
فهمها ونسبوها إىل السلف الصالح وجهابذة املحّدثني وأكابر احلنابلة، وقد 
ثبتت براءة هؤالء مما نسب إليهم بثبوت التأويل والتفويض عنهم، وبعجز 
املخالف عن نقل نص واحد يثبت عنهم الترصيح هبذا النهج الباطل الذي 

نسبوه إليهم.
واحلكاية عن أهل احلديث يف هذا املقام استعارة وهتويل، إال أن يكون 
املراد بأهل احلديث بعَض املحدثني املشّبهني هلل تعاىل بخلقه الذين خالفوا 
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احلركة  نسبة  إىل  فوصلوا  تيمية،  ابن  الّضال  مثل  املنــّزهني  املحدثني  هنج 
واملقدار واجلهة واملامسة والصورة والثقل واملسافة وغريها من لوازم اجلسم 
إىل اهلل القديم، والعياذ باهلل من الكفر والضالل، ثم عمدوا إىل مجع األخبار 
من  وجلَّ  عزَّ  اهلل  كتاب  يف  جاء  ما  وجعلوا  وثبوًتا  داللة  املتفاوتة  املتفرقة 
االستواء، نحو ما جاء يف اإلرسائيليات من القعود عىل العرش وحصول 

األطيط من ثقل اجلبار فوقه عىل زعمهم! وهذا كفر وضالل.
واملنتسبني  احلنابلة  رجاالت  َبنْيَ  أنَّ  تبنيَّ  فقد  احلنابلة  عن  احلكاية  أما 
منهم عن  املحققون  والتجسيم، فكشف  التشبيه  إليهم من كان موغاًل يف 
د، ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد زوًرا، ودفعوا بأكف  دفع ُشَبه من شبَّه ومترَّ
شذوُذ  فتبنيَّ  املنتسبني،  هؤالء  من  بالرباءة  وهلجوا  التجسيم  شبه  التنـزيه 
مسلكهم فلم تقم ألولئك املجّسمة قائمة، حتى حكم ابن تيمية يف ترميم 
هذه املقالة وأطال النفس فيها بام مل يسبقه إليه أحد قبله، ومل يزد عليه أحد 
د صدى له.  بعده حتى الساعة، وتبعه تلميذه ابن قّيم اجلوزية الذي كان جمرَّ
ابن تيمية املجّسم واملشّبه من  ومن هنا برزت احلاجة إىل رّد ما أحدثه 
به  رّمم  وما  واجلامعة،  السنّة  أهل  والتوحيد  التنـزيه  أهل  عىل  االعرتاض 
الشبه البالية، فتبنيَّ أنه بذل جهًدا واسًعا فلم يزدد هبذا التوسع إال تناقًضا، 
األئمة  وأقوال  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وسنة  اهلل  لكتاب  خمالًفا  موضع  يف  ه  يعدُّ فام 
والسلف والعقل، يعّده يف موضع آخر قواًل ظاهًرا مؤّيًدا بام كان خمالًفا له 

من قبل، وذكرُت لذلك أمثلة.
االنتشار  االنتشار كمثل  املجّسم يف عرصه  تيمية  ابن  حلَْمَلة  ُيكتب  ومل 
الذي ُكتب هلا يف العرص احلديث الذي شهد اهتامًما واسًعا بمؤلفاته نرًشا 
التشبيه  اعتقادات  حول  وُكتَِبْت  الزائغني،  بعض  بسبب  وتوزيًعا  وتعليًقا 
تيمية  ابن  ذكره  ما  بعِض  من  بعضها  اجلامعية  الرسائل  مئات  والتجسيم 
املجّسم، مل يزد فيها الباحثون دلياًل وال اعرتاًضا وال مقدمة، واهتّم آخرون 
املنسوب إىل عبد اهلل  »الّسنة«  البائسة مثل كتاب  املؤلفات  التعليق عىل  يف 
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ن من التجسيم ما تضمن مما ال خيفى عىل مسلم  ابن اإلمام أمحد الذي تضمَّ
موّحد منزه، ولكن مع ذلك زعم املشبهة املجسمة أنه من املصادر السلفية 
التي جيب أن حتتل مكان الصدارة يف املكتبة اإلسالمية بعد كتاب اهلل! وأّي 
جهل وضالل هذا، وتصدى آخرون للطعن بمذهب األشاعرة واملاتريدية 
من أهل الّسنة واجلامعة. ونرشوا كل هذا اجلهد يف مكتبات العامل اإلسالمّي 
يف  اآليّل  احلاسب  وسّخروا  نرشه،  ملن  املال  ببذل  بل  ان،  باملجَّ ومساجده 

خدمة منهجهم الفاسد وفكرهم التكفريّي وحماربة خمالفيهم.
وقد ظهر يف هذا البحث حاجة املكتبة اإلسالمية إىل جهد علمّي غيور 
مذهب  تزييف  املجّسمة  فيه  حاول  الذي  اخلبيث  اجلهد  هذا  يقابل  واسع 

أهل الّسنة واجلامعة. ومن متطلبات هذا اجلهد:
»األسامء  كتاب  أمثال  واجلامعة  نَّة  السُّ أهل  بكتب  العناية  أوال: 
جيمع  الكتاب  هذا  ألن  اهلل،  رمحه  األشعرّي  البيهقّي  للحافظ  والصفات« 
العقائد  أحاديث  مع  التعامل  يف  املتكلمني  وطريقة  املحّدثني  طريقة  بني 
نّية يف كشف ضالالت أمحد بن  السُّ بالصفات، وكتاب »املقاالت  املتعلقة 
تيمية« لشيخنا شيخ اإلسالم عبد اهلل اهلرري رمحه اهلل، فإنه بنّي فيه بعض 
مقاالت الّضال ابن تيمية التي شذَّ هبا عن معتقد أهل الّسنة واجلامعة، مع 
العلامء  عرشات  أسامء  إيراد  إىل  باإلضافة  والربهان،  باحلجة  العلمي  الرد 
املهم  من  فكان  الوهابية،  العرص  مشبهة  وعىل  تيمية  ابن  عىل  ردوا  الذين 
املشبهة  هؤالء  لدين  هدٍم  من  فيه  ملِا  نّية  السُّ املقاالت  كتاب  عىل  االّطالع 

الفاسد بالدليل القاطع.
كل  يف  تنرش  رسائل  يف  بالبحث  اإلمجايل  التأويل  مسلك  إفراد  ثانًيا: 
وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، ُتَبنّي حقيقة هذا املسلك وأدلته 
واآلثار املنقولة عن السلف الصالح فيه، بام يؤّكد نفي الشبيه واجلسم وبقية 
ل تأوياًل تفصيليًّا. صفات املخلوقات عن اهلل تعاىل، وأن من السلف َمْن أوَّ
تلبيس  »بيان  املسّمى  كالكتاب  املشبهة  كتب  من  ُكُتٍب  ختصيص  ثالًثا: 
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َبِه التي  اجلهمية« البن تيمية املجّسم بالنقد العلمّي والتفنيد والرّد عىل الشُّ
فيه، ألن هذه الكتب من املصادر الكبرية التي اعرتض فيها مؤلفها املجّسم 

ابن تيمية عىل أدلة التنـزيه.
رابًعا: دراسة كتب والتعليق عليها ككتاب »السيف الصقيل« للحافظ 
هذا  تضمن  فقد  للكوثرّي،  املخيم  الظالم«  »تبديد  رشحه  مع  السبكّي 
وأغاليطهم،  القوم  خمايل  عىل  التنبيه  يف  عظيمة  فوائد  رشحه  مع  الكتاب 
وحتتاج هذه الفوائد إىل شىء من اخلدمة والرشح والتعليق إلمتام االنتفاع 

هبا.
خامًسا: تضمن كتاب »طبقات الشافعية الكربى« البن السبكّي كثرًيا من 
الفوائد املتناثرة التي أجاب فيها بعض املعارصين البن تيمية املجّسم عن 
بعض مسائله، فتحتاج هذه املنثورات إىل مجع ودراسة مع التعريف بمنزلة 
أومهوا  املشبهة  ألن  العلم،  من  ومبلغهم  تيمية  ابن  عىل  للرد  تصدى  من 
املجّسم،  تيمية  التصدي البن  إىل  دفع  الذي  هو  اجلهال  بأن حسد  العواّم 
التعريف بمكانته ووجاهته يف  فيحتاج األمر إىل من ينقل رد السبكّي مع 

علوم احلديث واللغة والفقه واألصول والوعظ، وينقض هذه الدعوى.
املجّسم يف  القيم  ابن  ا عىل  ردًّ التصنيف  إىل  أيًضا  احلاجة  تربز  سادًسا: 

كتابه املسّمى »اجتامع اجليوش« الذي اغرّت به بعض اجلهلة.
سابًعا: نرش املفاهيم الصحيحة، ومنها أن علم الدين يؤخذ بالتعلم ال 
باملطالعة، وال بمجرد مشاهدة الفضائيات التي ال ُيراعى يف أغلبها تصدير 
املشايخ أهل الكفاءة، وأنه جيب عىل كل مكّلف أن يتعلم من علم الدين 
العقيدة  علم  إىل  ينقسم  وهو  املكّلفني،  من  فرد  كل  عنه  يستغني  ال  قدًرا 
أمور  من  واعتقاده  معرفته  املكّلف  عىل  الواجب  ومن  األحكام.  وعلم 
العقيدة اإليامن باهلل وبام جاء عن اهلل، واإليامن برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبام جاء عن 
رسول اهلل، كمعرفة الشهادتني وصفات اهلل الواجب معرفتها وتنزهيه تعاىل 
عاّم ال يليق به ونحو ذلك، وتصديق الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص بكل ما جاء به عن 
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اهلل من أخبار األمم السابقة واألشياء التي حتصل يف الربزخ ويوم القيامة، 
وكذلك حتليل شىء أحّله اهلل أو حتريم شىء حّرمه اهلل ونحو ذلك، ومعرفة 
األشياء التي خترج من اإلسالم من أنواع الكفر كي جيتنبه. ومن الواجب 
معرفته من األحكام: معرفة أحكام الصالة من رشوط وأركان ومبطالت 
والطهارة ونحو ذلك. وهذه األمور ال تؤخذ باملطالعة من الكتب، ألنه قد 
أو  الدين،  الشخص دسٌّ وافرتاء عىل  يطالعها  التي  الكتب  يكون يف هذه 
قد يفهم منها أشياء عىل خالف ما هي عليه عند السلف واخللف عىل ما 
تناقلوه جياًل عن جيل من األّمة فيؤدي إىل عبادة فاسدة، أو يقع يف تشبيه 
اهلل بخلقه والتمثيل والكفر والضالل. وعىل كّل فليس جمرد قراءة الكتب 

ومشاهدة الفضائيات سبيل التعّلم الذي هنََجه السلف واخللف.
إًذا ال بّد من تعّلم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة وهكذا 
إىل الصحابة، فإن الذي يأخذ احلديث من الكتب يسّمى ُصُحفيًّا، والذي 

يأخذ القرآن من املصحف يسّمى مصحفيًّا وال يسّمى قارًئا)1(.
عىل  ينبهه  أن  السامع  فعىل  للرشع  خمالٌف  كالٌم  عامل  من  ُسمع  ولو 
خطئه، إن كان تنبيهه ال جيّر إىل مفسدة أعظم من ذلك، فقد قال اهلل تبارك 

وتعاىل: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
وتعاىل  تبارك  اهلل  فقد مدح  )آل عمران(.  ٹٹ  ٹ ڃرب 
الشفيق  للناس  الناصح  التقّي  العامل  النبّي حممد ملسو هيلع هللا ىلص هبذه الصفة. وإن  أمة 
عىل دينه الورع الذي خياف اهلل إذا أخطأ فُبنّي له خطؤه - ولو أمام مجع من 

الناس - يعود عنه ويبنّي للناس ذلك.
اهلل  مّرة فحمد  الناس  اهلل عنه يف  بن اخلطاب ريض  فقد خطب)2( عمر 
تعاىل وأثنى عليه وقال: »أال ال تغالوا يف صداق النساء، فإنه ال يبلغني عن 

البغدادي،  اخلطيب  واملتفقه،  الفقيه  1 ( اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم، 31/2. 
ص97. فتح املغيث رشح ألفية احلديث، السخاوي 262/2. 

سنن البيهقي الكربى، البيهقي، 233/7.  ) 2
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أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو سيق إليه إال جعلت فضل 
أمري  يا  فقالت:  قريش  من  امرأة  له  فعرضت  نزل  ثم  املال«،  بيت  يف  ذلك 
املؤمنني، أكتاب اهلل تعاىل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب اهلل تعاىل، 
تعاىل  واهلل  النساء،  صداق  يف  يغالوا  أن  آنًفا  الناس  هنيَت  قالت:  ذاك؟  فام 
چپپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٿرب  يقول يف كتابه: 
)النساء(. فقال عمر ريض اهلل عنه: »كل أحد أفقه من عمر« مرتني أو ثالًثا، 
ثم رجع إىل املنرب فقال للناس: »إين كنت هنيتكم أن تغالوا يف صداق النساء، 

أال فليفعل رجل يف ماله ما بدا له« اهـ. 
أو  العبارات  أو  املعلومات  لبعض  تكرير  من  الكتاب  هذا  يف  ورد  وما 

د، فسياق العناوين يتطلَّب ذلك. األقوال، فهو متعمَّ
نّياٍت  يرزقنا  أن  نتوسل،  والسالم  الصالة  عليه  وبنبّيه  نسأل،  واهلل 
خالصاٍت لوجهه الكريم، وأن جيعل يف هذا الكتاب النفع العميم يف تنزيه 

اهلل عن التشبيه والتجسيم.
كام نرجو من كّل الغيارى عىل دين اهلل عّز وجّل أن يزّودونا بمالحظاهتم 

وزياداهتم، وأن يتواصلوا معنا عرب هذا الربيد اإللكرتوين:
Sh_Tarek_Laham@hotmail.com

وال أنسى يف اخلتام شكر كّل من ساعدين يف إنجاز هذا الكتاب، سائاًل 
اهلل يل وهلم غفران الذنوب، وتنوير القلوب والدروب.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف 
األنبياء واملرسلني سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين.
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1. فهرس اآليات القرآنية.

2. فهرس أطراف األحاديث القولية والفعلية.
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فهر�ص امل�سادر واملراجع 
القرآن الكريم

العقيدة:
اآلمدّي،  - الدين  سيف  التغلبّي،  سامل  بن  حممد  بن  عيّل  األفكار،  أبكار 

خمطوط.
األبحاث  - قسم  إعداد  الرفاعي،  اإلمام  اعتقاد  بيان  إىل  الداعي  إجابة 

والدراسات يف مجعية املشاريع، بريوت، د.ط، د.ت.
املعطلة واجلهمية،  - اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو  املسّمى  الكتاب 

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعّي أبو عبد اهلل بن قيم اجلوزية )املجّسم(، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1984م.

الكتاب املسّمى األجوبة املفيدة عىل أسئلة العقيدة، عبد الرمحن احلطييّل  -
)املجسم(، مكتبة ومطبعة النهضة بمكة، د.ط، 1394هـ.

أخبار الصفات، عبد الرمحن بن عيّل بن حممد اجلوزّي القريّش البغدادّي،  -
ابن اجلوزّي، د.ن، د.ب، د ط، د.ت.

اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، عبد امللك بن عبد اهلل بن  -
بإمام احلرمني،  امللقب  املعايل،  أبو  الشافعّي،  يوسف بن حممد اجلوينّي 

مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، د ط، د.ت.
د.ن،  - الرازي،  الدين  بفخر  املعروف  عمر  بن  حممد  التقديس،  أساس 

د.ب، د.ط، د.ت.
ْوِجردّي  - اخلُْسَ موسى  بن  عيّل  بن  احلسني  بن  أمحد  والصفات،  األسامء 

اخلراسايّن، أبو بكر البيهقّي، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.
أصول الدين، عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادّي التميمّي  -

األسفرايينّي، أبو منصور، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د.ط، د.ت.
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اعتقاد اإلمام املبجل أحد بن حنبل، عبد الواحد عبد العزيز بن احلارث،  -
أبو الفضل التميمّي، دار الكتب العلمية، بريوت. د.ط، د.ت.

اعتقاد أهل احلديث أو اعتقاد أهل السنّة، أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل،  -
أبو بكر اإلسامعييّل، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

الرشاد، أمحد بن احلسني بن عيّل بن موسى  - االعتقاد واهلداية إىل سبيل 
اجلديدة،  اآلفاق  دار  البيهقّي،  بكر  أبو  اخلراسايّن،  ْوِجردّي  اخلُْسَ

بريوت، ط1، 1401هـ.
اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني، حممد بن عمر املعروف بفخر الدين  -

الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، 1402هـ.
دين  - حماسن  وإظهار  واألوهام  الفساد  من  النصارى  دين  يف  بام  اإلعالم 

اإلسالم وإثبات نبوة حممد عليه الصالة والسالم، حممد بن أمحد بن أيب 
بكر بن فرح القرطبّي، أبو عبد اهلل، دار الرتاث العريّب، القاهرة، د.ط، 

د.ت.
أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات واآليات املحكامت واملتشاهبات،  -

مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أمحد الكرمّي املقديّس احلنبيّل، مؤسسة 
الرسالة، بريوت، ط1، 1406هـ.

االقتصاد يف االعتقاد، حممد بن حممد بن حممد الغزايّل الطويّس، أبو حامد،  -
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

إجلام العوام عن علم الكالم، حممد بن حممد بن حممد الغزايّل الطويّس،  -
أبو حامد، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

بن - إبراهيم  بن  حممد  التعطيل،  أهل  حجج  قطع  يف  الدليل   إيضاح 
الدين،  بدر  الشافعّي،  احلموّي  الكنايّن  بابن مجاعة  املعروف  اهلل،  سعد 

دار السالم، القاهرة، د.ت.
البحر الرائق، عمر بن إبراهيم بن حممد، رساج الدين بن نجيم احلنفّي  -
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املرصّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
بحر الكالم، أبو املعني النسفي، دار الفرفور، د.ب، د.ط، د.ت. -
براءة األشعريني من عقائد املخالفني، أبو حامد بن مرزوق، د.ن، دمشق،  -

د.ط، د.ت.
أمحد  - الكالمية،  بدعهم  تأسيس  اجلهمية يف  تلبيس  بيان  املسّمى  الكتاب 

ابن عبد احلليم بن عبد السالم احلرايّن الدمشقّي، تقّي الدين ابن تيمية 
)املجّسم(، مؤسسة قرطبة، د.ط، د.ت.

املاتريدّي،  - أبو منصور  بن حممود،  بن حممد  نَّة، حممد  السُّ أهل  تأويالت 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

تبديد الظالم املخيم يف الرد عىل القصيدة النونية البن القيم، حممد زاهد  -
ابن احلسن بن عيّل الكوثرّي احلنفّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

تبصة األدلة يف أصول الدين، أبو املعني النسفي، رئاسة الشؤون الدينية  -
للجمهورية الرتكية، أنقرة، د.ط، 1993م.

التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، طاهر بن حممد  -
األسفرايينّي، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1983م.

تبيني كذب املفرتي يف ما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، عيّل بن  -
دار  الدمشقّي،  عساكر  بن  الدين  ثقة  القاسم،  أبو  اهلل،  هبة  بن  احلسن 

الكتاب العريّب، بريوت، ط3، 1404هـ.
حتقيق رسائل أيب حنيفة )وتضم: الفقه األكرب، الفقه األبسط، والوصية  -

وغريها(، حممد زاهد بن احلسن بن عيّل الكوثرّي احلنفّي، د.ط، د.ت.
تيمية،  - البن  الواسطية  العقيدة  عىل  الزكية  التعليقات  املسّمى  الكتاب 

عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين )املجّسم(، دار الوطن، الرياض، ط1، 
1419هـ. 
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املشاريع،  - دار  رشكة  اهلرري،  اهلل  عبد  املنكر،  عن  النهي  عىل  التعاون 
بريوت، ط1، 2004م. 

الكالباذي،  - ابن إسحاق  بكر حممد  أبو  التصوف،  أهل  التعرف ملذهب 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

تعليق الكوثرّي عىل االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة، ابن  -
قتيبة الدينورّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

تكملة الرد عىل نونية ابن القيم، حممد زاهد الكوثري، مطبعة السعادة،  -
مرص، د.ط، د.ب.

تلبيس إبليس، عبد الرمحن بن عيّل بن حممد اجلوزّي القريّش البغدادّي،  -
ابن اجلوزّي، دار الفكر ودار الرائد العريّب، بريوت، ط1، 2001م.

الباقاليّن، مؤسسة  - الطيب  بن  الدالئل، حممد  تلخيص  األوائل يف  متهيد 
الكتب الثقافية، بريوت، د.ط، 1407هـ.

التمهيد لقواعد التوحيد، ميمون بن حممد بن حممد بن معبد بن مكحول،  -
أبو املعني النسفّي احلنفّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت. 

الكتاب املسّمى تنبيهات يف الرّد عىل من تأّول الصفات، عبد العزيز بن  -
باز )املجّسم(، الرئاسة العامة لإلفتاء، الرياض، د.ط، د.ت. 

فوزان  - بن  وصالح  باز  بن  العزيز  عبد  هامة،  تنبيهات  املسمى  الكتاب 
واإلفتاء،  العلمية  البحوث  إلدارة  العامة  بالرئاسة  يسمى  ما  الفوزان، 

الرياض، د.ط، د.ت. 
الفرد واملجتمع، حممد بن  - توجيهات إسالمية إلصالح  الكتاب املسمى 

مجيل زينو )املجسم(، دار الصميعي، الرياض، د.ط، د.ت.
التوحيد، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدّي، دار املرشق،  -

بريوت، د.ط، د.ت.
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الكتاب املسّمى تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد، سليامن بن  -
الرياض،  احلديثة،  الرياض  مكتبة  الوهاب،  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 

د.ط، د.ت.
الكتاب املسّمى جواب أهل الّسنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية،  -

العاصمة،  دار  )املجّسم(،  النجدّي  الوهاب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 
الرياض، ط1، 1349هـ.

بن - أمحد  املسيح،  دين  بّدل  ملن  الصحيح  اجلواب  املسّمى   الكتاب 
تيمية  بن  الدين  تقّي  الدمشقّي،  احلرايّن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد 

)املجّسم(، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1414هـ.
القايض، رشكة دار  - سمري بن سامي  البهية،  الدرة  الكيفوين عىل  حاشية 

املشاريع، بريوت، ط1، 1433هـ، 2012م.
التي  - الصالحية  العقيدة  )وضمنها  العقول  وجواهر  الفصول  حدائق 

أهداها للسلطان صالح الدين األيويّب ريض اهلل عنه، فأقبل عليها وأمر 
العقيدة  بعد  ما  الكتَّاب وصارت تسمى يف  للصبيان يف  بتعليمها حتى 
اهلل  هبة  بن  حممد  األيويب(  الدين  صالح  السلطان  إىل  نسبًة  الصالحية 

الربمكي احلموّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
حممد  - بن  حسني  اإلسالمية،  العقائد  عىل  للمحافظة  احلميدية  احلصون 

اجلس الطرابليّس، املكتبة التجارية الكربى، مرص، د.ط، د.ت.
احلكم الرفاعية )أو حكم السيد اإلمام أحد الرفاعي(، رسالة رواها عيّل  -

أبو الفضل الواسطّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
خلق أفعال العباد، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخارّي، دار  -

املعارف، الرياض، د.ط، د.ت.
امُلعني عىل الرضورّي من علوم  - املرشد  امَلعني رشح  الثمني واملورد  الدّر 

الدين، أمحد ميَّارة، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.
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الدرة البهية يف حل ألفاظ العقيدة الطحاوية، عبد اهلل بن حممد بن يوسف بن  -
عبد اهلل بن جامع اهلررّي املعروف باحلبيّش، رشكة دار املشاريع، بريوت، 

ط1، 1419هـ، 1998م. 
حممد  - بن  أمحد  الرفاعية،  الطريقة  سلوك  فضائل  معرفة  يف  السامية  الدرة 

1356هـ،  د.ط،  القاهرة،  البايب،  مطبعة  الرفاعي،  احلرضمي  مخيس  بن 
1937م.

اجلوزّي  - حممد  بن  عيّل  بن  الرمحن  عبد  التنزيه،  بأُكّف  التشبيه  ُشَبه  َدْفع 
د.ط،  النووّي،د.ب،  اإلمام  دار  اجلوزّي،  ابن  البغدادّي،  القريّش 

1992م.
د ونسب ذلك إىل اإلمام أحد، أبو بكر بن حممد بن  - َدْفع ُشَبه من شبَّه ومترَّ

عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسينّي، املشهور بتقّي الدين احلصنّي، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ط، د.ت.

ُجنَّة يف عقائد أهل الّسنة، عبد الغني النابليس،  - رائحة اجلنة رشح إضاءة الدُّ
مطبعة البايب، القاهرة، د.ط، د.ت.

الرّد عىل اجلهمية، عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد،  - الكتاب املسّمى 
أبو سعيد الدارمّي )املجسم(،  دار ابن األثري، الكويت، ط2، 1995م. 

الدارمي )املجسم(، دار  - الدارمي عىل برش املرييس، عثامن بن سعيد  رد 
الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

القاسم بن احلسن  - بن أيب  السالم  العزيز بن عبد  التوحيد، عبد  رسائل 
السلمّي، املشهور بالعّز بن عبد السالم، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

احلوت  - درويش  بن  حممد  واجلامعة،  الّسنة  أهل  عقائد  بيان  يف  رسائل 
احلسيني البريويت، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.ت.

أبو  - بن إسحاق،  بن إسامعيل  األبواب، عيّل  بباب  الثغر  أهل  إىل  رسالة 
احلسن األشعرّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
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د.ط،  - د.ب،  د.ن،  البغدادّي،  اخلطيب  عيل  بن  أمحد  الصفات،  رسالة 
د.ت.

الكتاب املسّمى الّسنة املنسوب كذًبا لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيبايّن،  -
دار ابن القّيم، الدمام، ط1، 1406هـ.

السيف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل )يف الرد عىل قصيدة نونية تسمى  -
»الكافية« البن قيم اجلوزية(، عيّل بن عبد الكايف بن عيّل بن متام السبكّي 
األنصارّي اخلزرجّي، أبو احلسن، تقّي الدين، مطبعة السعادة، القاهرة، 

د.ط، د.ت.
الشامل يف أصول الدين، عبد امللك اجلويني، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.  -
وإمجاع  - والّسنة  الكتاب  من  واجلامعة  الّسنة  أهل  اعتقاد  أصول  رشح 

الصحابة، هبة اهلل بن احلسن بن منصور الاللكائّي، أبو القاسم، د.ن، 
الرياض، د.ط، 1402هـ.

إبراهيم  - بن  محادة  بن  طالب  بن  الغنّي  عبد  الطحاوية،  العقيدة  رشح 
الغنيمّي الدمشقّي امليدايّن، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

د.ب،  - د.ن،  )املجّسم(،  األلبايّن  الدين  نارص  الطحاوية،  العقيدة  رشح 
د.ط، د.ت.

البغدادي  - نرص  بن  عيل  بن  الوهاب  عبد  الصغري،  مالك  عقيدة  رشح 
املالكي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

اهلروّي  - املال  الدين  نور  حممد،  )سلطان(  بن  عيّل  األكرب،  الفقه  رشح 
احلنفّي، املعروف باملال عيل القاري، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، 

د.ت.
رشح ملع األدلة، رشف الدين التلمساين، خمطوط. -
التميمي   - النعامن بن ثابت،  الفقهني األبسط واألكرب،  امليّس عىل  الرشح 

الكويّف، اإلمام أبو حنيفة، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.



362

ْوِجردّي  - اخلُْسَ موسى  بن  عيّل  بن  احلسني  بن  أمحد  اإليامن،  شعب 
اخلراسايّن، أبو بكر البيهقّي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

جامع  - بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  املستقيم،  الصاط 
اهلررّي املعروف باحلبيّش، رشكة دار املشاريع، بريوت، ط9، 1993م.

أيب  - مهدّي،  بن  أمحد  بن  عمر  بن  لعيّل  زوًرا  املنسوب  الصفات،  كتاب 
احلسن املعروف بالدارقطنّي، ط1، 1983م.

مؤسسة  - العقباين،  حممد  بن  سعيد  وصفاته،  اهلل  بذات  الوسيلة  كتاب 
املعارف، بريوت، د.ط، د.ت.

العقيدة رواية أيب بكر اخلالل، أمحد بن حنبل الشيبايّن، دار قتيبة، دمشق،  -
ط1، 1408هـ.

ط2،  - بريوت،  املشاريع،  دار  النسفي،  حممد  بن  عمر  النسفية،  العقيدة 
1998م.

العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف  -
ابن حممد اجلوينّي الشافعّي، أبو املعايل، إمام احلرمني، د.ن، د.ب، د.ط، 

د.ت.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  - وفاة  بعد  الصحابة  القواصم يف حتقيق مواقف  العواصم من 

دار  املالكّي،  اإلشبييّل  املعافرّي  العريّب  بن  بكر  أبو  اهلل،  عبد  بن  حممد 
اجليل، بريوت، ط 2، 1987م.

الدين  - التغلبّي، سيف  املرام يف علم الكالم، عيّل بن حممد بن سامل  غاية 
اآلمدّي، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، د.ط، 1391هـ.

الُغنَْية يف أصول الدين، عبد الرمحن بن مأمون املتويّل الشافعّي النيسابورّي،  -
مؤسسة اخلدمات واألبحاث الثقافية، بريوت، ط1، 1987م.

الُغنَْية يف الكالم، أبو القاسم سلامن بن نارص األنصارّي النيسابوري، دار  -
السالم، د.ن، د.ت.
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تقي  - الدمشقّي،  احلرايّن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الفتاوى، 
الدين بن تيمية )املجّسم(، د.ن، الرياض، ط1، د.ت.

الكتاب املسّمى فتاوى إسالمية، عبد العزيز بن باز وحممد بن صالح العثيمني  -
وعبد اهلل بن جربين )من املجّسمة(، دار القلم، بريوت، د.طـ د.ت.

احلرايّن  - السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الكربى،  احلموية  الفتوى 
الرياض،  الصميعّي،  دار  )املجّسم(،  تيمية  بن  الدين  تقي  الدمشقّي، 

ط2، 2004م.
البغدادّي  - القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل  الفرق، عبد  الفرق بني 

التميمّي األسفرايينّي، أبو منصور، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت.
فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة )ضمن جمموعة اجلواهر الغوايل من  -

أبو حامد،  الطويّس،  الغزايّل  الغزايّل(، حممد بن حممد بن حممد  رسائل 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

الكتاب املسّمى قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، أمحد بن عبد احلليم  -
ابن عبد السالم احلرايّن الدمشقّي، تقي الدين بن تيمية )املجّسم(، مكتبة 

الفرقان، عجامن، ط1، 1422هـ.
الغزايّل  - بن حممد  بن حممد  الدين، حممد  إحياء علوم  العقائد من  قواعد 

الطويّس، أبو حامد، ختريج احلافظ العراقّي عبد الرحيم بن احلسني بن 
عبد الرمحن، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

الكفاية لذوي العناية، عبد الباسط الفاخوري، مؤسسة الكتب الثقافية،  -
بريوت، د.ط، د.ت.

الكتاب املسّمى املاتريدية، أمحد بن عوض اهلل بن داخل اللهيبـّي احلريّب  -
)املجسم(، رسالة ماجستري، دار العاصمة، د.ب، د.ط، د.ت.

القريّش  - اجلوزّي  حممد  بن  عيّل  بن  الرمحن  عبد  اجلوزّي،  ابن  جمالس 
البغدادّي، ابن اجلوزّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
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مجعها  - )املجّسم(،  عثيمني  بن  صالح  بن  حممد  ورسائل،  فتاوى  جمموع 
فهد بن نارص السليامن، مما يسمى منتدى جمالس اإليامن والدعوة، د.ن، 

د.ب، د.ط، د.ت.
الرشقية،  - املكتبة  فورك،  بن  احلسن  بن  حممد  األشعري،  مقاالت  جمرد 

بريوت، د.ط، 1987م.
السويدان  - طارق  اإلسالمية،  العقيدة  خمتص  املساّمة  املحارضات 

)املجّسم(، د.ط، د.ت. 
عثيمني  - بن  صالح  بن  حممد  السنية،  املحارضات  املسّمى  الكتاب 

)املجّسم(، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
الذهبي،  - قايامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  الغفار،  للعيّل  العلو  خمتص 

شمس الدين، الدار املساّمة املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، 1412هـ.
مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، عيّل بن )سلطان( حممد، نور الدين  -

املال اهلروّي احلنفّي، املعروف باملال عيل القاري، د.ط، د.ت.
الرازي، د.ن،  - الدين  حممد بن عمر املعروف بفخر  الدين،  معامل أصول 

د.ب، د.ط، د.ت.
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، أمحد بن مصطفى  -

ابن خليل املعروف بطاش كربي زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
.1993 ،1

العارص،  - مطبعة  التفتازاين،  السعد  الدين،  أصول  يف  الطالبني  مقاصد 
إستانبول، د.ط، 1227هـ.

إسحاق،  - بن  إسامعيل  بن  عيّل  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت 
أبو احلسن األشعرّي، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، ومكتبة النهضة 

املرصية، القاهرة. د.ط، د.ت.
مقاالت الكوثرّي، حممد زاهد بن احلسن بن عيّل الكوثرّي احلنفّي، دار  -
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األحناف، الرياض، د.ط، د.ت.
مالحظات عىل البيجوري يف رشح جوهرة التوحيد، عمر بن حممد أبو  -

عمرو، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
الشهرستايّن، دار  - الكريم بن أيب بكر أمحد  امللل والنحل، حممد بن عبد 

املعرفة، بريوت، د.ط، 1404هـ. 
اهلل   - عبد  بن  بكر  أيب  حممد  بن  عثامن  حممد  التوحيد،  علم  يف  العبيد  منجية 

املريغنّي املحجوب، احلنفّي احلسينّي، املكتبة اإلسالمية، د.ب، د.ط، د.ت.
احلرايّن  - السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  النبوية،  السنّة  منهاج 

الدمشقّي، تقي الدين بن تيمية )املجّسم(، دار الكتب العلمية، بريوت، 
د.ط، د.ت.

من  - واملاتريدّية  األشعرّي  بني  خالف  من  نشأ  ملا  الّدافع  السيال  املنهل 
اإلشكال، عبد احلافظ بن عيّل املالكّي الصعيدّي األزهرّي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1971م.
املواقف، عبد الرمحن بن أمحد اإلجيّي، عضد الدين، دار اجليل، بريوت،  -

ط1، 1977م.
الدمشقّي،  - القريّش  املعلم  بن  الفخر  املعتدي،  ورجم  املهتدي  نجم 

خمطوط، املكتبة األهلية بباريس 638.
زمنية  - مرحلة  السلفية  كتاب  عىل  وتعقيبات  نظرات  املسّمى  الكتاب 

مباركة ال مذهب إسالمّي ملحمد سعيد رمضان البوطي، صالح الفوزان 
)املجّسم(، دار الوطن، الرياض، د.ط، د.ت.

نظم الفرائد ومجع الفوائد يف بيان املسائل التي وقع فيها االختالف بني  -
املاتريدية واألشعرية يف العقائد، عبد الرحيم بن عيّل الشهري بشيخ زاده، 

املطبعة األدبية، مرص، 1317هـ.
بريوت،  - الثقافية،  واألبحاث  اخلدمات  مركز  احلوت،  كامل  النفائس، 
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ط2، 1987م.
نقل اإلمجاع احلاسم يف بيان حكم اجلهوي واملجّسم، مجيل حليم احلسيني  -

الشافعي، رشكة دار املشاريع، بريوت، ط1.
أمحد  - بكر  أيب  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  الكالم،  علم  يف  اإلقدام  ناية 

الشهرستايّن، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ط، د.ت.
محدان  - بن  شبيب  بن  محدان  بن  أمحد  الدين،  أصول  يف  املبتدئني  ناية 

النمريّي احلرايّن، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
أبو الربكات أمحد بن  - البهّية يف علم التوحيد،  الواضح يف رشح اخلريدة 

حممد بن أمحد الدردير، املكتبة األزهرية للرتاث، مرص، د.ط، د.ت.

التفاسري:
أحكام القرآن للجّصاص، أمحد بن عيّل املكنى بأيب بكر الرازي اجلّصاص  -

احلنفّي، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، د.ط، 1405هـ.
البحر املحيط، حممد بن يوسف بن عيّل بن يوسف بن حيان الغرناطّي  -

بريوت،  العريّب،  الرتاث  إحياء  دار  حّيان،  أبو  الدين،  أثري  األندليّس، 
د.ط، د.ت.

تفسري ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد أيب حاتم بن إدريس بن املنذر  -
التميمّي احلنظيّل الرازي، املكتبة العرصية، صيدا، د.ط، د.ت.

اج، دار الثقافة العربية،  - تفسري أسامء اهلل احلسنى، إبراهيم بن حممد الزجَّ
دمشق، د.ط، 1974م.

دار  - البغوّي،  مسعود  بن  احلسني  التنزيل،  معامل  واسمه  البغوّي،  تفسري 
طيبة، ط 4، 1997م.

تفسري البيضاوّي، عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازّي البيضاوّي، نارص  -
الدين أبو سعيد، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.
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عاشور،  - بن  الطاهر  حممد  بن  الفاضل  حممد  والتنوير،  التحرير  تفسري 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

بن  - عيل  الدين  عالء  التنزيل،  معاين  يف  التأويل  لباب  املسمى  اخلازن   تفسري 
د.ط،  بريوت،  الفكر،  دار  باخلازن،  الشهري  البغدادي  إبراهيم  بن  حممد 

1979م.
تفسري فتح الرحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، زكريا األنصاري، مكتبة  -

الرياض احلديثة، الرياض، د.ط، د.ت.
كثري  - بن  عمر  بن  إسامعيل  كثري(،  ابن  تفسري  )أو  العظيم  القرآن  تفسري 

القريّش الدمشقّي، دار طيبة، د.ب، ط2، 1999م.
تفسري القرآن الكريم، حممد بن إبراهيم احلسيني الطرابليس، د.ن، د.ب،  -

د.ط، د.ت.
الكتب  - دار  احلنبيل،  الدمشقي  عادل  بن  عيل  بن  عمر  اللباب،  تفسري 

العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.
تفسري النيسابوري، النيسابوري، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت. -
الدّر املنثور يف التفسري باملأثور، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريّي  -

السيوطّي الشافعّي، دار هجر، مرص، د.ط، 2003م. 
جامع البيان يف تفسري القرآن أو تفسري الطربّي، حممد بن جرير بن يزيد  -

الطربّي، أبو جعفر، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.
اجلامع ألحكام القرآن أو تفسري القرطبّي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  -

فرح اخلزرجّي األندليّس القرطبّي، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط 2، 
1964م.

اهلل  - عبد  بن  املثاين، حممود  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  املعاين يف  روح 
احلسينّي األلويّس، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، 1415هـ.
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زاد املسري يف علم التفسري، عبد الرمحن بن عيّل بن حممد اجلوزّي القريّش  -
البغدادّي، ابن اجلوزّي، طبعة زهري الشاويش )املجّسم(، بريوت، د.ط، 

د.ت.
الفتح الربايّن والفيض الرحايّن، عبد الغنّي النابليّس، د.ن، د.ب، د.ط،  -

د.ت.
فرقان القرآن، )مطبوع مع كتاب األسامء والصفات للبيهقّي(، دار إحياء  -

الرتاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب األندليّس  -

املحاريّب، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
عمر  - بن  حممد  الرازي(،  تفسري  أو  الكبري  التفسري  )أو  الغيب  مفاتيح 

املعروف بفخر الدين الرازي، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، د.ط، 
د.ت.

املاوردّي  - حبيب  بن  حممد  بن  عيل  املاوردي(،  )تفسري  والعيون  النكت 
البرصّي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

املاّد من البحر املحيط، حممد بن يوسف بن عيّل بن يوسف بن حيان  - النهر 
الغرناطّي األندليّس، أثري الدين، أبو حيان، دار اجلنان، بريوت، د.ط، د.ت.

علوم القرآن:
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، حممد بن يعقوب بن حممد  -

ابن إبراهيم بن عمر الفريوزأبادّي، د.ط، د.ت.
غريب القرآن، عبد اهلل بن ييى بن املبارك، العدوّي البغدادّي، املعروف  -

باليزيدّي، عامل الكتب، بريوت، د.ط، 1985م.
مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقايّن، مطبعة عيسى  -

البايّب احللبّي ورشكاه، القاهرة، ط3، د.ت.
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متون احلديث:
معاذ  - بن  أمحد  بن  حبان  بن  حممد  حبان،  ابن  صحيح  برتتيب  اإلحسان 

الدين  اهلل، عالء  عبد  بن  بلبان  بن  )لعيّل  حبان،  ابن  البستّي،  معبد  بن 
الفاريّس، املنعوت باألمري(، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

 اجلامع الصحيح )صحيح البخارّي(، حممد بن إسـامعيل بن إبراهيم بن  -
املغرية البخارّي، دار إحياء الرتاث العريّب، د.ط، د.ت.

اجلامع الصحيح )صحيح مسلم(، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريّي  -
النيسابورّي، دار الكتب العربية، بريوت، د.ط، د.ت.

دالئل النبوة، أمحد بن احلسني البيهقي، دار الكتب العلمية ودار الرّيان  -
للرتاث، ط1، 1408هـ.

األزدّي  - بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود،  أيب  سنن 
السجستايّن، أبو داود، دار إحياء الرتاث العريّب، د.ط، د.ت.

بكر  - أبو  موسى،  بن  عيّل  بن  احلسني  بن  أمحد  الكربى،  البيهقّي  سنن 
البيهقّي، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، د.ط، 1994م. 

َلِمّي الرتمذّي،  - سنن الرتمذّي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السُّ
دار الكتب العربية، بريوت، د.ط، د.ت.

صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن معبد البستّي، ابن  -
حبان، دار الفكر، د.ط، د.ت.

دار  - النيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد  الصحيحني،  عىل  املستدرك 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1990م.

مسند أيب داود الطياليّس، سليامن بن داود بن اجلارود، دار هجر، د.ب،   -
ط1، 1999م.

قرطبة،  - مؤسسة  الشيبايّن،  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  أحد،  اإلمام  مسند 
القاهرة، د.ط، د.ت.
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ار، د.ن، د.ب،  - مسند البزار، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البرصي، البزَّ
د.ط، د.ت. 

احلرمني،  - دار  القاسم،  أبو  الطربايّن،  أمحد  بن  سليامن  األوسط،  املعجم 
القاهرة، د.ط، 1415هـ.

املعجم الكبري، سليامن بن أمحد الطربايّن، أبو القاسم، د.ن، د.ب، د.ط،  -
د.ت.

حممد  - أبو  اجلارود،  بن  عيل  بن  اهلل  عبد  املسندة،  السنن  من  املنتقى 
النيسابورّي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1417هـ. 

األجزاء احلديثية وكتب التخريج واملصطلح: 
د.ن،  - العالئي،  الدين  صالح  املشكلة،  املواضع  عىل  املجملة  التنبيهات 

د.ب، د.ط، د.ت.
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أمحد بن عيّل بن ثابت البغدادّي،  -

أبو بكر، املعروف باخلطيب، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
حلية األولياء وطبقات األصفياء، أمحد بن عبد اهلل األصبهايّن، أبو ُنَعيم،  -

دار الكتاب العريّب، بريوت، ط4، 1405هـ.
امَلِريُّ  - عيسى  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الّسنة،  أصول  بتخريج  اجلنة  رياض 

األندليّس املالكّي، ابن أيب زمنني، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، 
د.ط، 1415هـ.

فتح املغيث رشح ألفية احلديث، حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوّي،  -
دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

الغامرّي،  - اهلل  عبد  املردودة،  الّشاّذة  األحاديث  بيان  يف  املقصودة  الفوائد 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيّل بن حسام الدين  -
املتقي اهلندّي الربهان فوري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 5، 1981م.
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دار  - اهليثمّي،  بكر  أيب  بن  عيّل  الدين  نور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع 
الفكر، بريوت، د.ط، 1412هـ.

املدخل إىل الصحيح، حممد بن عبد اهلل بن محدويه احلاكم النيسابورّي،  -
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1404هـ.

املعلم بفوائد مسلم، حممد بن عيّل بن عمر التميمّي املازرّي املالكّي، أبو  -
عبد اهلل، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن  -
األثري،  ابن  الدين،  جمد  السعادات،  أبو  اجلزرّي،  الشيبايّن  الكريم  عبد 

املكتبة العلمية، بريوت، د.ط، 1979م. 
هداية القاري إىل جتويد كالم الباري، عبد الفتاح السيد عجمي املرضعي،  -

مكتبة طيبة، املدينة املنورة، ط2، د.ت.
اليواقيت والدرر يف رشح نخبة ابن حجر، عبد الرؤوف املناوّي، د.ن،  -

د.ب، د.ط، د.ت.

رشوح األحاديث:
د.ن،  - اليحصبي،  املالكي  عياض  القايض  مسلم،  بفوائد  املعلم  إكامل 

د.ب، د.ط، د.ت.
اإللزامات والتتبع، عيّل بن عمر بن أمحد بن مهدّي، أبو احلسن املعروف  -

بالدارقطنّي دار الكتب العلمية، بريوت، د. ط، د.ت.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم  -

املباركفوري أبو العال، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
األنصاري  - أمحد  بن  عيل  بن  عمر  الصحيح،  اجلامع  لرشح  التوضيح 

الشافعي ابن امللقن، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مرص، د.ط، 
د.ت. وطبعة أخرى: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، د.ط، 

د.ت.
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الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد   -
السيوطّي الشافعّي، دار األرقم، د.ب، د.ط، د.ت.

رشح البخارّي، عيّل بن خلف بن عبد امللك بن بطال، أبو احلسن، د.ن،  -
د.ب، د.ط، د.ت.

رشح حديث النزول، ابن تيمية احلرايّن )املجّسم(، دار العاصمة، د.ب،  -
ط1، 1968م.

البغوّي، ما يسمى املكتب اإلسالمّي،  - الّسنة، احلسني بن مسعود  رشح 
دمشق، بريوت، ط2، 1983م.

رشح فتح القدير، الكامل بن اهلامم احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت،  -
ط1، 1415هـ.

دار  - النووي،  الدين  رشف  بن  ييى  مسلم،  صحيح  عىل  النووي  رشح 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط2، 1970م.

عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي، أبو بكر بن العريب املعافرّي  -
اإلشبييّل املالكّي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

عمدة القاري رشح صحيح البخاري، حممد بن أمحد بن موسى بن أمحد،  -
بدر الدين العينّي احلنفّي، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.

الفتاوى احلديثية، أمحد بن حجر اهليتمّي املكّي، شهاب الدين، طبعة دار  -
املعرفة مصورة عن طبعة مصطفى احللبّي الثانية، د.ب، د.ط، د.ت.

الكنايّن  - حممد  بن  عيّل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 
العسقاليّن، ابن حجر، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت.

فيض القدير رشح اجلامع الصغري، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني  -
ابن عيّل زين العابدين احلدادّي ثم املناوّي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 1994م.
عياض  - بن  موسى  بن  عياض  اآلثار،  صحاح  عىل  األنوار  مشارق 
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اليحصبّي السبتّي املالكّي، املكتبة العتيقة ودار الرتاث، د.ط، د.ت.
معامل السنن )رشح سنن أيب داود(، أمحد بن حممد اخلطايّب البستّي، املطبعة  -

العلمية، حلب، د.ن، ط1، 1932م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ييى بن رشف بن مري النووي،  -

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط2، 1392هـ.
الكنايّن  - حممد  بن  عيّل  بن  أمحد  الباري،  فتح  مقدمة  الساري  هدي 

العسقاليّن، ابن حجر، دار الريان للرتاث، القاهرة، ط1، 1407هـ.

اجلرح والتعديل:
التاريخ الكبري، حممد بن إسـامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخارّي، د.ن،  -

د.ب، د.ط، د.ت.
تذكرة احلفاظ، حمّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبّي، شمس الدين،  -

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م.
التعديل والتجريح ملن خّرج له البخارّي يف اجلامع الصحيح، سليامن بن  -

خلف بن سعد، أبو الوليد الباجّي، دار اللواء، الرياض، ط1، 1986م. 
تذيب التهذيب، أمحد بن عيّل بن حممد الكنايّن العسقاليّن، ابن حجر،  -

د.ط، د.ت.
تقدمة املعرفة بكتاب اجلرح والتعديل، عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن  -

إدريس بن املنذر احلنظيل الرازي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
يوسف،  - بن  الرمحن  عبد  بن  يوسف  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  تذيب 

املزّي، الكلبّي  القضاعّي  الزكّي أيب حممد  الدين بن   مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1980م. أبو احلجاج، مجال 
ابن حبان،  - البستّي،  بن معبد  بن معاذ  بن أمحد  الثقات، حممد بن حّبان 

مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، د.ط، د.ت.
القريّش  - اجلوزّي  حممد  بن  عيّل  بن  الرمحن  عبد  واملرتوكني،  الضعفاء 
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البغدادّي، ابن اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.
صادر،  - دار  البرصّي،  اهلل  عبد  أبو  سعد،  بن  حممد  الكربى،  الطبقات 

بريوت، ط1، 1968م.
املكتب  - يسّمى  ما  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  الرجال،  ومعرفة  العلل 

اإلسالمي، دار اخلاين، بريوت، الرياض، ط1، 1408هـ.
الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث، إبراهيم بن حممد بن سبط  -

ابن العجمّي، أبو الوفا احللبّي الطرابليّس، عامل الكتب ومكتبة النهضة 
العربية، بريوت، ط1، 1987.

حجر،  - ابن  العسقاليّن،  الكنايّن  حممد  بن  عيّل  بن  أمحد  امليزان،  لسان 
مؤسسة األعلمّي، بريوت، د.ط، د.ت.

 كتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني، حممد بن حبان بن  -
أمحد أبو حاتم التميمّي البستّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

بن  - أمحد  البغدادّي،  النجار  ابن  للحافظ  بغداد  تاريخ  ذيل  من  املستفاد 
أيبك ابن عبد اهلل احلسامي، ابن الدمياطي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

د.ط، د.ت.
شمس  - الذهبّي،  قايامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حمّمد  الضعفاء،  يف  املغني 

الدين، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت. 
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أحد، إبراهيم بن حممد بن عبد  -

اهلل، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

الفقه وأصوله:
إشارات املرام من عبارات اإلمام، أمحد بن حسن بن سنان الدين البيايّض،  -

مكتبة مصطفى احللبّي، القاهرة، د.ط، د.ت.
حممد   - بن  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الفقه،  قواعد  يف  والنظائر  األشباه 
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السيوطّي الشافعّي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1983م.
نجيم  - ابن  إبراهيم،  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

املرصّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
بن حممد  - بن يوسف  اهلل  بن عبد  امللك  عبد  الفقه(،  الربهان )يف أصول 

اجلوينّي الشافعّي، أبو املعايل، إمام احلرمني، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
التبصة، أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت. -
حتفة الطالب برشح حترير تنقيح اللباب، زكريا األنصاري، د.ن، د.ب،  -

د.ط، د.ت.
اجلوامع - )مجع  اجلوامع  مجع  برشح  املسامع   تشنيف 

بن  حممد  السبكّي(،  الدين  تاج  الكايف،  عبد  بن  عيّل  بن  الوهاب  لعبد 
هبادر بن عبد اهلل الزركيّش، أبو عبد اهلل، بدر الدين، د.ن، د.ب، د.ط، 

د.ت.
التقرير والتحبري يف علم األصول )أصول الفقه(، حممد بن حممد بن أمري  -

احلاج، املطبعة األمريية، بوالق، ودار الفكر، بريوت، د.ط، 1996م.
مجع اجلوامع )يف أصول الفقه(، عبد الوهاب بن عيّل بن عبد الكايف، تاج  -

الدين السبكّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
عابدين  - ابن  األبصار،  تنوير  رشح  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية 

حممد عالء الدين أفندي، دار الفكر، بريوت، د.ط، 2000م.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، دار إحياء  -

الكتب العربية، د.ب، د.ط، د.ت.
الذخرية )يف الفقه املالكّي(، أمحد بن إدريس القرايّف املالكّي، دار الغرب،  -

بريوت، د.ط، 1994م.
اإلمام  - املطلبّي،  القريّش  اهلاشمّي  إدريس  بن  ملحمد  املنسوبة  الرسالة، 
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الشافعّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
روضة الطالبني وعمدة املفتني، ييى بن رشف بن مري بن حسن احلزامّي  -

احلورايّن النووّي، أبو زكريا، حميي الدين، ما يسمى املكتب اإلسالمّي، 
بريوت، د.ط، 1405هـ.

رشح اللمع يف أصول الفقه، إبراهيم بن عيّل بن يوسف الفريوزأبادي،  -
املشهور بأيب إسحاق الشريازّي، دار الغرب، بريوت، د.ط، د.ت.

د.ن،  - الشافعي،  األنصاري  زكريا  الوصول،  غاية  عىل  احلصول  طريقة 
د.ب، د.ط، د.ت.

غاية الوصول يف رشح لب األصول، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا  -
األنصارّي، أبو ييى، د.ن، د.ط، د.ت.

احلنفي  - حممد  بن  أمحد  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز 
احلموّي، د.ن، د.ط، د.ت.

الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن سامل  -
النفراوي، مكتبة الثقافة الدينية، د.ب، د.ط، د.ت.

كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوّي، عبد العزيز بن أمحد  -
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  البخارّي،  الدين  عالء  حممد،  ابن 

1997م.
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد احلسيني احلصينّي  -

الدمشقّي الشافعّي، تقّي الدين، دار اخلري، دمشق، د.ط، 1994م.
كفاية النبيه يف رشح التنبيه، نجم الدين بن الّرفعة، دار الكتب العلمية،  -

بريوت، د.ن، د.ب، ط1، د.ت.
حسن  - بن  مري  بن  رشف  بن  ييى  للشريازي،  املهذب  رشح  املجموع 

احلزامّي احلورايّن النووّي، أبو زكريا، حميي الدين، دار الفكر، بريوت، 
د.ط، د.ت.
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بدر  - بن  حممد  والزيارات،  واآلداب  العبادات  ربع  يف  اإلفادات  خمتص 
الدين بن عبد احلّق بن بلبان احلنبيّل، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

األزدّي،  - الطحاوّي  سلمة  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  اآلثار،  مشكل 
د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

بن  - أمحد  بن  حممد  املالكّي(،  الفقه  )يف  خليل  خمتص  رشح  اجلليل  منح 
حممد عّليش، أبو عبد اهلل، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.

املنهاج القويم رشح املقدمة احلرضمية، أمحد بن حممد بن عيّل، ابن حجر  -
القرآن،  علوم  مؤسسة  الدين،  شهاب  األنصارّي،  السعدّي  اهليتمّي 

دمشق، د.ط، د.ت.

التاريخ:
البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر املقديّس، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت. -
البداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثري القريّش الدمشقّي، دار إحياء  -

الرتاث العريب، وطبعة مكتبة املعارف، د.ب، ط2، 1990.
عثامن  - بن  أمحد  بن  حمّمد  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 

ط1،  بريوت،  العريّب،  الكتاب  دار  الدين،  شمس  الذهبّي،  قايامز  بن 
1987م.

دار  - أبو جعفر،  الطربّي،  يزيد  بن  تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير 
الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

املعروف  - بكر،  أبو  البغدادّي،  ثابت  بن  عيّل  بن  أمحد  بغداد،  تاريخ 
باخلطيب، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

السيوطّي  - اخلضريّي  حممد  بن  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  اخللفاء،  تاريخ 
الشافعّي، مطبعة السعادة، مرص، ط1، 1952م.

تاريخ دمشق الكبري، عيّل بن احلسن بن هبة اهلل، أبو القاسم، ثقة الدين  -
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ابن عساكر الدمشقّي، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.
التكملة لكتاب الصلة، حممد بن عبد اهلل القضاعّي، دار الفكر، بريوت،  -

د.ط، 1995م.
علامء دمشق وأعيانا يف القرن الثالث عرش اهلجرّي، حممد مطيع احلافظ  -

نزار أباظة، دار الفكر املعارص، د.ب، ط1، 1991م.
د.ط،  - الثقافة، بريوت،  دار  الكتبّي،  أمحد  بن  بن شاكر  التواريخ، حممد  عيون 

1416هـ.
كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني: الصالحية والنورية، عبد الرمحن بن  -

إسامعيل بن إبراهيم املقديّس الدمشقّي، أبو شامة املقديّس، د.ن، د.ب، 
د.ط، د.ت.

العرب يف خرب من غرب، حمّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبّي، شمس  -
الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

فوات الوفيات، حممد بن شاكر الكتبّي، د.ن، د.ب، ط1، 1973م. -
الكامل يف التاريخ، عيّل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن  -

دار صادر، بريوت، د.ط،  األثري،  بن  الدين  عّز  الشيبايّن،  الواحد  عبد 
د.ت.

اجلوزّي  - بن حممد  عيّل  بن  الرمحن  عبد  واألمم،  امللوك  تاريخ  املنتظم يف 
القريّش البغدادّي، ابن اجلوزي، دار صادر، بريوت، ط1، 1358هـ.

تغري  - بن  تغلب  بن  يوسف  والقاهرة،  مص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم 
بردي بن عبد اهلل الظاهرّي احلنفّي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

1992م.
الوسائل إىل مسامرة األوائل، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريّي  -

السيوطّي الشافعّي، مطبعة النجاح، بغداد، د.ط، 1950م.
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السرية: 
الشفا بتعريف حقوق املصطفى، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  -

اليحصبّي السبتّي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.

املعاجم اللغوية:
بن - حممد  بن  حممد  بن  حممد  القاموس،  جواهر  من  العروس   تاج 

بيدّي، أبو الفيض، مرتىض، بريوت، دار الفكر،  عبد الرزاق احلسينّي الزَّ
بريوت، د.ط، 1994م. ونسخة أخرى: دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 2007م.
لتعريفات  - ذيل  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف  )اسمه  التعاريف 

اجلرجايّن(، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيّل زين العابدين 
الفكر، بريوت، دمشق،  املعارص ودار  الفكر  دار  املناوّي،  ثم  احلدادّي 

ط1، 1410هـ. 
التعريفات، عيّل بن حممد بن عيّل اجلرجايّن، دار الكتاب العريّب، بريوت،  -

ط1، 1405هـ. 
صادر،  - دار  البرصّي،  األزدّي  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  اللغة،  مجهرة 

بريوت، ط1، 1980م.
الصحاح يف اللغة، إسامعيل بن محاد اجلوهرّي الفرايّب، د.ن، د.ب، د.ط،  -

د.ت.
عمر  - بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القاموس 

الفريوزأبادّي، مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ط، د.ت.
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي احلنفّي، مكتبة  -

لبنان، بريوت، د.ط، 1989م.
الكتب  - دار  ثم احلموّي،  الفّيومّي  بن عيّل  املنري، أمحد بن حممد  املصباح 

العلمية، بريوت، ط1، 1994م. 
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معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، ابن فارس، دار الفكر،  -
بريوت، د.ط، 1979م. 

لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقّي املرصّي، دار صادر،  -
بريوت، ط1، 1990م. 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري التلمسايّن،  -
دار صادر، بريوت، د.ط، 1968م.

الرتاجم والطبقات العامة:
الزركيل  - فارس،  بن  عيّل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  األعالم، 

الدمشقّي، دار العلم للماليني، بريوت، ط15، 2002م.
بكر  - أيب  بن  الرمحن  عبد  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 

السيوطّي، املكتبة العرصية، صيدا، د.ط، د.ت.
)نسبة  - السودويّن  قطلوبغا  بن  قاسم  احلنفية،  طبقات  يف  الرتاجم  تاج 

العدل،  أبو  الدين  زين  احلنفّي،  الشيخويّن(  سودون  أبيه  معتق  إىل 
 ، النبهاين،  يوسف  األولياء،  كرامات  جامع  د.ت.  د.ط،  د.ب،  د.ن، 

مركزسنت بركات رضا، اهلند، ط1، 2001م.
اجلواهر احلسان يف تراجم الفضالء واألعيان من أساتذة وخالن، زكريا  -

ابن عبد اهلل بيال، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، د.ب، د.ط، د.ت.
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب  -

الوفاء القريش، النارش مري حممد كتب خانه، كراتيش، د.ط، د.ت.
الكنايّن  - حممد  بن  عيّل  بن  أمحد  الثامنة،  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر 

العسقاليّن، دار اجليل، بريوت، د.ط، د.ت.
شمس  - الذهبّي،  قايامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حمّمد  النبالء،  أعالم  سري 

الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2004م.
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شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلّي بن أمحد بن حممد العكرّي  -
احلنبيّل، دار ابن كثري، دمشق، د.ط، 1406هـ.

بريوت،  - املعرفة،  دار  اجلوزّي،  بن  عيّل  بن  الرمحن  عبد  الصفوة،  صفة 
ط2، 1979م.

طبقات احلنابلة، حممد بن حممد بن أيب يعىل، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت. -
طبقات الشافعية الكربى، عبد الوهاب بن عيّل بن عبد الكايف، تاج الدين  -

السبكّي، دار إحياء الكتب العربية، مرص، د.ط، د.ت.
طبقات املناوّي الكربى، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيّل زين  -

العابدين احلدادّي ثم املناوّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، يوسف بن قزأوغيل بن عبد اهلل، )سبط أيب  -

الفرج بن اجلوزّي(، د.ط، د.ت. 
الكتاب املسمى املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين،  -

إعداد ما يسمى ملتقى أهل احلديث، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
بريوت،  - العريب،  الرتاث  إحياء  دار  كحالة،  رضا  عمر  املؤلفني،  معجم 

د.ط، د.ت.
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أحد، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل  -

ابن حممد بن مفلح الرامينّي األصل الدمشقّي، مكتبة الرشد، الرياض، 
د.ط، 1990م.

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حمّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبّي،  -
شمس الدين، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت.

النور السافر عن أخبار القرن العارش، عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل بن  -
شيخ بن عبد اهلل العيدروس، بغداد، د.ط، 1934م.

الوايف بالَوَفيات، خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدّي، صالح الدين، دار  -
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»فيسبادن« أوروبا، د.ط، د.ت.
َوَفَيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان،  -

دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت.

التصوف والرقائق:
ف ملذهب أهل التصّوف، حممد بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذّي،  - التعرُّ

دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.
الرسالة القشريية يف علم التصوف، عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك ابن  -

طلحة النيسابورّي القشريّي، دار الكتاب العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.
روض الرياحني يف حكايات الصاحلني، عبد اهلل بن أسعد اليافعي اليمني  -

املكي، مؤسسة عامد الدين، قربص، د.ط، د.ت.
صيد اخلاطر، عبد الرمحن بن عيّل بن حممد اجلوزّي القريّش البغدادّي،  -

ابن اجلوزّي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.
معيد النعم ومبيد النقم، عبد الوهاب بن عيّل بن عبد الكايف، تاج الدين  -

السبكّي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

علوم إسالمية:
إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين، حممد بن حممد بن حممد  -

الفكر،  دار  مرتىض،  الفيض،  أبو  بيدّي،  الزَّ احلسينّي  الرزاق  عبد  ابن 
بريوت، د.ط، د.ت.

البلدان:
معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهلل الرومّي احلموّي، دار صادر، بريوت،  -

د.ط، 1986م.

األدب والبالغة والشعر: 
صادر،  - دار  الِكنِْدّي،  اجلُْعفّي  أمحد  بن  احلسني  املتنبي  املتنبي،  ديوان 
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بريوت، د.ط، د.ت.
نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة، املحسن بن عيل التنوخي، دار الكتب  -

العلمية، بريوت، د.ط، د.ت. 
العقد الفريد، أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس، دار الكتب العلمية،  -

بريوت، د.ط، د.ت.

فهارس الكتب:
عامل  - دار  التهانوّي،  عيّل  حممد  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف 

الكتب، د.ب، د.ط، 1423هـ.

املجالت:
القاهرة،  - األزهر،  مطبعة  األول،  اجلزء  التاسع،  املجلد  األزهر،  جملة 

1938م.
جملة اهلداية اإلسالمية، حممد اخلرض حسني، مرص، 1347هـ. -
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